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 الت تاب
 
 ذشه

 الحديث الخامس والدبطون
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـلؿَ ظؾ  :  ؿول  مسعقدٍ  بـ اهلل ظبد ظـ - 214

 هلل افّتحّقوت:  افؼرآن مـ افّسقرة ؿـلعؾ  يُ  ـام,  ـّػقف بغ ـّػل .افّتشّفد

 , وبرـوتف اهلل ورمحي افـّبلّ  أّّيو ظؾقؽ افّسالم,  وافّطّقبوت وافّصؾقات

 وأصفد اهلل إٓ   إفف ٓ أن أصفد , افّصوحلغ اهلل ظبود وظذ ظؾقـو افّسالم

 ( ).ورشقفف ظبده حمّؿداً  أنّ 

 .وذـره,  هلل افّتحّقوت:  ؾؾقؼؾ افّصالة دم أحدـؿ ؿعد إذا:  فػظٍ  ودم

 دم ٍح صوفِ هلل  ظبدٍ  ـؾ ظذ ؿتؿشؾ   ؾؼد,  ذفؽ ؾعؾتؿ إذا ؾنّكؽؿ:  وؾقف

 ( ).صوء مو ادسلفي مـ ؾؾقتخّر  : وؾقف .وإرض افّسامء

 

ل ، شمِمّٝمد ُمـ شمٗمّٕمؾ هق ( افّتشّفد: )  ؿقفف  قمغم ٓؿمتامًمف سمذًمؽ ؾُمٛمِّ

 .ًمنمومٝم٤م ذيم٤مرهأ سم٘مّٞم٦م قمغم هل٤م شمٖمٚمٞم٤ٌمً  احلّؼ  سمِمٝم٤مدة اًمٜمّٓمؼ

ومٞمف ضمقاز إظمذ سم٤مًمٞمد ُمـ همػم طمّمقل (  ـّػقف بغ ـّػل: ) ؿقفف 

 سمّمٗمح٦م اإلومْم٤مء هب٤م واعمراد،  اًمّّمٗمح٦م ُمـ ُمٗم٤مقمٚم٦م هلو، اعمّم٤مومح٦م 

 .اًمٞمد صٗمح٦م إمم اًمٞمد

_______________ 
ُمـ ـمريؼ جم٤مهد قمـ أيب ُمٕمٛمر قمٌد اهلل (  336) وُمًٚمؿ (  6463) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ـ ُمًٕمقد سمـ ؾمخؼمة قمـ اسم

وُمًٚمؿ (  2432،  6424،  6322،  6633،  333،  242) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .سمف ُمـ ـمرق قمـ أيب وائؾ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ اسمـ ُمًٕمقد (  336)
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 اًمّتحّٞم٦م مت٤مم ُمـ " رومٕمف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرجوىمد 

 أّٟمف:  اًمٌخ٤مرّي  قمـ ّي اًمؽّمُمذ وطمٙمك ، وٕمػ ؾمٜمده وذم " سم٤مًمٞمد إظمذ

  .اًمّت٤مسمٕملم أطمد اًمٜمّخٕمّل  يزيد سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمغم ُمقىمقف أّٟمف رضّمح

 : أٟمس طمدي٨م ُمـ " واًمّّمٚم٦م اًمؼمّ  يمت٤مب " ذم اعم٤ٌمرك اسمـ وأظمرج

 يٜمزع اًمذي هق يٙمقن طمّتك يده يٜمزع ٓ اًمّرضمؾ ًم٘مل إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من

 ." ٍمومفي اًمذي هق يٙمقن طمّتك وضمٝمف قمـ وضمٝمف يٍمف وٓ ، يده

 مت٤مم " رومٕمف ُأُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ وٕمٞمػ سمًٜمدٍ  اًمؽّمُمذّي  وأظمرج

 ." اعمّم٤مومح٦م سمٞمٜمٙمؿ حتّٞمتٙمؿ

 ُمـ صحٞمح سمًٜمدٍ  داود وأسمق " اعمٗمرد إدب " ذم ٌخ٤مرياًم وأظمرج

 طمّٞم٤مٟم٤م ُمـ أّول وهؿ،  اًمٞمٛمـ أهؾ أىمٌؾ ىمد : رومٕمف أٟمس قمـ محٞمدٍ  ـمريؼ

 ُمـ أّول ويم٤مٟمقا " ضمفاًمق هذا ُمـ " وه٥م اسمـ ضم٤مُمع " وذم .سم٤معمّم٤مومح٦م

 ." اعمّم٤مومح٦م أفمٝمر

:  ٕٟمس ىمٚم٧م:  ىم٤مل ، ىمت٤مدة قمـ "صحٞمحف"وأظمرج اًمٌخ٤مري ذم 

 ." ٟمٕمؿ:  ىم٤مل  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ذم اعمّم٤مومح٦م أيم٤مٟم٧م

ٌّٝم٤م وىمد ، اًمٕمٚمامء قم٤مُّم٦م قمٜمد طمًٜم٦م اعمّم٤مومح٦م:  ( )سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل  اؾمتح

  .يمراهتف سمٕمد ُم٤مًمؽ

 وىمد .اًمّتالىمل قمٜمد ظؾقفو ؿعجم ؾمٜم٦ّم اعمّم٤مومح٦م:  ( )اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 لمُمًٚمٛمَ  ُمـ ُم٤م " رومٕمف اًمؼماء قمـ واًمؽّمُمذّي  داود وأسمق أمحد أظمرج

_______________ 
 (6/03)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمكم سمـ ظمٚمػ  6))

 (6/66)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق حيٞمك سمـ ذف ( 6)
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 اسمـ ومٞمف وزاد،  " يتٗمّرىم٤م أن ىمٌؾ هلام همٗمر إَّٓ ،  ومٞمتّم٤مومح٤من يٚمت٘مٞم٤من

ٜمّّل  ًّ  اهلل ومحدا" داود ٕيب رواي٦م وذم،  " وٟمّمٞمح٦م سمقد   وشمٙم٤مذا " اًم

 ."واؾمتٖمٗمراه

 : اًمؼماء قمـ آظمر وضمف ُمـ "ُمًٜمده" ذم وي٤مينّ اًمرّ  سمٙمر أسمق وأظمرضمف

 أطم٥ًم يمٜم٧م اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘مٚم٧م ، ومّم٤مومحٜمل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًم٘مٞم٧م

 ٟمحق ومذيمر .سم٤معمّم٤مومح٦م أطمّؼ  ٟمحـ:  وم٘م٤مل ، اًمٕمجؿ زّي  ُمـ هذا أنّ 

  .إّول اخلؼم ؾمٞم٤مق

 ولَ  " اًمٖمّؾ  يذه٥م شمّم٤مومحقا " اعمقـّم٠م ذم اخلراؾم٤مينّ  قمٓم٤مء ُمرؾمؾ وذم

 طمدي٨م ُمـ ؿمقاهده قمغم اًمؼمّ  قمٌد اسمـ واىمتٍم ، ُمقصقًٓ  قمٚمٞمف ٟم٘مػ

 .وهمػمه اًمؼماء

 اًمّّمٌح صاليت سمٕمد سمام اعمّم٤مومح٦م ختّمٞمص وأُّم٤م:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

الم قمٌد اسمـ ُمّثؾ وم٘مد،  واًمٕمٍم ًّ  اعم٤ٌمطم٦م اًمٌدقم٦م " اًم٘مقاقمد " ذم اًم

 .ُمٜمٝم٤م

 ذم قمٚمٞمٝم٤م طم٤مومٔمقا ويمقهنؿ ، ؾمٜم٦ّم اعمّم٤مومح٦م وأصؾ:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

ٜم٦ّم أصؾ قمـ ذًمؽ خيرج ٓ إطمقال سمٕمض ًّ   .اًم

 ، ومٞمٝم٤م ُمرهّم٥م ؾمٜم٦ّم اًمٜم٤ّمومٚم٦م صالة أصؾ وم٢منّ  ، جم٤مل ومٞمف ًمٚمٜمّٔمر:  ىمٚم٧م

 .وىم٧م دون هب٤م وىم٧م ختّمٞمص اعمحّ٘م٘مقن يمره وم٘مد ذًمؽ وُمع

 أصؾ ٓ اًمتل اًمّرهم٤مئ٥م يمّمالة ذًمؽ ُمثؾ حتريؿ أـمٚمؼ ُمـ:  ومـفؿ

 إُمردو إضمٜمٌّٞم٦م اعمرأة سم٤معمّم٤مومح٦م إُمر قمٛمقم ُمـ ويًتثٜمك ، هل٤م

  .احلًـ
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 وذًمؽ،  اعمّم٤مومح٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م هق سم٤مًمٞمد إظمذ:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤ملو

،  موفؽ ؾلكؽره،  افقد تؼبقؾ دم اختؾػقا وإّكام ، اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمًتح٥ّم 

 .ومٞمف روي ُم٤م وأٟمٙمر

 رضمٕمقا عَم٤ّم  أهّنؿ،  قمٛمراسمـ  قمـ روي سمام واطمتّجقا:  آخرون وأجوزه

 أٟمتؿ سمؾ:  وم٘م٤مل ، اروناًمٗمرّ  ٟمحـ:  ىم٤مًمقا،  ومّروا طمٞم٨م اًمٖمزو ُمـ

ٌّٚمٜم٤م:  ىم٤مل ، اعم١مُمٜملم ومئ٦م أٟم٤م اًمٕمّٙم٤مرون  . يده وم٘م

ٌّؾ : ىم٤مل  طملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يد وص٤مطم٤ٌمه ُم٤مًمؽ سمـ ويمٕم٥م ًم٤ٌمسم٦م أسمق وىم

ٌّؾ ، إهبرّي  ذيمره .قمٚمٞمٝمؿ اهلل شم٤مب  ، ىمدم طملم قمٛمر يدَ  قمٌٞمدة أسمق وىم

ٌّؾ ٤ٌّمس اسمـ يدَ  صم٤مسم٧م سمـ زيد وىم ٤ٌّمس اسمـ أظمذ طملم قم   .سمريم٤مسمف قم

 اًمّتٙمؼّم  وضمف قمغم يم٤مٟم٧م إذا موفؽ يمرهٝم٤م وإّٟمام:  إهبرّي  ىم٤مل

 أو ًمٕمٚمٛمف أو ًمديٜمف اهلل إمم اًم٘مرسم٦م وضمف قمغم يم٤مٟم٧م إذا وأُّم٤م ، واًمّتٕمّٔمؿ

  .ضم٤مئز ذًمؽ وم٢منّ  ًمنمومف

٤مل سمـ صٗمقان طمدي٨م ُمـ اًمؽّمُمذّي  وذيمر:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل ًّ  أنّ  " قم

 " آظمره وذم حلدي٨ما " آي٤مت شمًع قمـ وم٠ًمٓه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أشمٞم٤م هيقدّيلم

ٌّال ـٌ :  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل ." ورضمٚمف يده وم٘م  .صحٞمٌح  طمً

 " اعمٗمرد إدب " ذم اًمٌخ٤مرّي  أظمرضمف.  قمٛمر اسمـ طمدي٨م:  ىمٚم٧م

 واسمـ " اًمّدٓئؾ " ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف.  ًم٤ٌمسم٦م أيب وطمدي٨م ، داود وأسمق

 أيب وطمدي٨م ، اعم٘مري اسمـ أظمرضمف.  وص٤مطمٌٞمف يمٕم٥م وطمدي٨م ، اعم٘مري

٤ٌّمس اسمـ وطمدي٨م،  " ضم٤مُمٕمف " ذم ؾمٗمٞم٤من ضمفأظمر.  قمٌٞمدة  أظمرضمف.  قم

 واسمـ اًمٜم٤ًّمئّل  أيْم٤مً  أظمرضمف.  صٗمقان وطمدي٨م ، اعم٘مري واسمـ اًمّٓمؼمّي 
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  .احل٤ميمؿ وصّححف ُم٤مضمف

 ، ؾمٛمٕمٜم٤مه اًمٞمد شم٘مٌٞمؾ ذم ضمزءاً  اعم٘مري سمـ سمٙمر أسمق احل٤مومظ َجع وىمد

 . وآصم٤مراً  يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٞمف أورد

– اًم٘مٞمس قمٌد وومد ذم ويم٤من - ّي اًمٕمٌد اًمّزارع طمدي٨م ضمّٞمده٤م ومٛمـ

ٌّؾ رواطمٚمٜم٤م ُمـ ٟمت٤ٌمدر ومجٕمٚمٜم٤م : ىم٤مل  أظمرضمف " ورضمٚمف  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يد ومٜم٘م

 سمـ أؾم٤مُم٦م طمدي٨م وُمـ ، ُمثٚمف اًمٕمٍمّي  ُمزيدة طمدي٨م وُمـ ، داود أسمق

ٌّٚمْ ،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم ىمٛمٜم٤م : ىم٤مل ذيؽ  .ىمقّي  وؾمٜمده . يده ٤مٜمَ وم٘م

ٌّؾوم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم ىم٤مم قمٛمر أنّ  ، ضم٤مسمر طمدي٨م وُمـ  وُمـ .يده ٘م

 ائذن .اهلل ي٤م رؾمقَل  : وم٘م٤مل .واًمِّمجرة إقمرايبّ  ىمّّم٦م ذم سمريدة طمدي٨م

ٌّؾ أن زم   .ًمف وم٠مذن ورضمٚمٞمؽ رأؾمؽ أىم

 سمـ اًمّرمحـ قمٌد رواي٦م ُمـ " اعمٗمرد إدب " ذم اًمٌخ٤مرّي  وأظمرج

،  سمٕمػم يمّػ  يم٠مهّن٤م وخٛم٦م ًمف يمّٗم٤مً  إيمقع سمـ ؾمٚمٛم٦م ًمٜم٤م أظمرج : ىم٤مل رزيـ

ٌّؾ أّٟمف،  صم٤مسم٧م وقمـ،  ٚمٜم٤مه٤موم٘مٌّ  إًمٞمٝم٤م وم٘مٛمٜم٤م :  أيْم٤مً  وأظمرج،   أٟمس يدَ  ىم

ٌّؾ قمٚمّٞم٤مً  أنّ  ٤ٌّمس يدَ  ىم  .ورضمٚمف اًمٕم

:  ىم٤مل إؿمجٕمل ُم٤مًمؽ أيب ـمريؼ ُمـ وأظمرج ، اعم٘مري اسمـ وأظمرضمف

،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م سم٤ميٕم٧م اًمتل يدك ٟم٤موًمٜمل:  أورم أيب ٓسمـ ىمٚم٧م

ٌّٚمتٝم٤م ومٜم٤موًمٜمٞمٝم٤م   .وم٘م

 ذومف أو قمٚمٛمف أو وصالطمف ًمزهده ؾاًمّرضم يد شم٘مٌٞمؾ:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 .يًتح٥ّم  سمؾ يٙمره ٓ اًمّديٜمّٞم٦م إُمقر ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو صٞم٤مٟمتف أو

 ؿمديد ومٛمٙمروه اًمّدٟمٞم٤م أهؾ قمٜمد ضم٤مهف أو ؿمقيمتف أو ًمٖمٜم٤مه يم٤من وم٢من
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 .جيقز ٓ:  اعمتقزم ؾمٕمٞمد أسمق وىم٤مل،  اًمٙمراه٦م

الم وُمٕمٜم٤مه٤م،  حتّٞم٦م َجع ( افّتحّقوت: )  ؿقفف ًّ  . اًم

الُم٦م : وؿقؾ،  اًمٕمٔمٛم٦م:  وؿقؾ،  ءاًمٌ٘م٤م:  وؿقؾ ًّ  أوم٤مت ُمـ اًم

 .اعمٚمؽ:  وؿقؾ،  واًمٜمّ٘مص

 اًمٙمالم ًمٙمٜمّٝم٤م،  ٟمٗمًف اعمٚمؽ اًمّتحّٞم٦م ًمٞم٧ًم:  اًمّيير ؾمٕمٞمد أسمق وىم٤مل

  .اعمٚمؽ سمف حيّٞم٤م اًمذي

 حتّٞم٦مٌ  ُمٚمؽ ًمٙمؾ ويم٤من ، ظم٤مّص٦م اعمٚمؽ إَّٓ  حيّٞم٤م يٙمـ لَ :  ىمتٞم٦ٌم اسمـ وىم٤مل

 قمغم هب٤م يًٚمٛمقن يم٤مٟمقا اًمتل اًمّتحّٞم٤مت ٕمٜمكاعم ومٙم٤من ، ٕم٧مَُج  ومٚمٝمذا ختّّمف

  .هلل ُمًتحّ٘م٦م يمّٚمٝم٤م قكـاعمٚم

 ًمٚمّثٜم٤مء يّمٚمح رء حتّٞم٤مهتؿ ذم يٙمـ ولَ :  اًمٌٖمقّي  صمؿّ  ( )اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

:  وم٘م٤مل اًمّتٕمٔمٞمؿ ُمٕمٜمك ُمٜمٝم٤م واؾمتٕمٛمؾ أًمٗم٤مفمٝم٤م أهبٛم٧م ومٚمٝمذا ، اهلل قمغم

  .ًمف اًمّتٕمٔمٞمؿ أٟمقاع:  أي ، هلل اًمّتحّٞم٤مت ىمقًمقا

 سملم ُمِمؽميم٤مً  اًمّتحّٞم٦م ًمٗمظ يٙمقن أن حيتؿؾ:  اًمّٓمؼمّي  عمح٥ّم ا وىم٤مل

الم سمٛمٕمٜمك ويمقهن٤م ، ذيمره٤م اعم٘مّدم اعمٕم٤مين ًّ  .هٜم٤م أٟم٥ًم اًم

 ، اًمٕم٤ٌمدة ذم اإلظمالص قمغم شمٜمٌٞمفٌ  ومٞمف:  ( )ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ( هلل: )  ؿقفف

 ُمٚمؽ سم٠منّ  آقمؽماف سمف يراد أن:  وحيتؿؾ ، هلل إَّٓ  يٗمٕمؾ ٓ ذًمؽ أنّ :  أي

 .شمٕم٤ممم هلل احل٘مٞم٘م٦م ذم يمّٚمف ذيمر مم٤ّم ذًمؽ وهمػم اعمٚمقك

_______________ 
 (. 26/  6) شم٘مدُم٧م شمرَجتف . محد سمـ حمٛمد اًمًٌتل( 6)

 ( 62/ 6)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق ص٤مطم٥م اعمٗمٝمؿ أمحد سمـ قمٛمر ( 6)
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 قمٓمٗم٤مً  واًمّٓمّٞم٤ٌمت واًمّّمٚمقات يٙمقن أن:  حيتؿؾ:  ( )اًمٌٞمْم٤موّي  وىم٤مل

،  حمذوف وظمؼمه،  ُمٌتدأً  اًمّّمٚمقات شمٙمقن أن:  وحيتؿؾ ، اًمّتحّٞم٤مت قمغم

 ، اجلٛمٚم٦م قمغم اجلٛمٚم٦م ًمٕمٓمػ إومم واًمقاو،  قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمٓمقوم٦م واًمّٓمّٞم٤ٌمت

  .اجلٛمٚم٦م قمغم ٗمرداعم ًمٕمٓمػ واًمّث٤مٟمٞم٦م

 صٗم٦م شمٙمـ ولَ ،  ُمٌتدأ اًمّتحّٞم٤مت ضمٕمٚم٧َم  إن:  ُم٤مًمؽ اسمـ وىم٤مل

 ٟمٕم٧م يٕمٓمػ ًمئال،  ُمٌتدأ واًمّّمٚمقات ىمقًمؽ يم٤من،  حمذوف عمقصقٍف 

 ويمّؾ  ، سمٕمض قمغم سمٕمْمٝم٤م اجلٛمؾ قمٓمػ سم٤مب ُمـ ومٞمٙمقن،  ُمٜمٕمقشمف قمغم

 .اًمقاو إؾم٘م٤مط قمٜمد يقضمد ٓ اعمٕمٜمك وهذا ، سمٗم٤مئدهت٤م ُمًت٘مٚم٦م َجٚم٦م

 ذًمؽ ُمـ أقمؿّ  هق ُم٤م أو ، اخلٛمس اعمراد ؿقؾ ( وافّصؾقات : ) ؿقفف

 . ذيٕم٦م يمّؾ  ذم واًمٜمّقاومؾ اًمٗمرائض ُمـ

 . اًمّدقمقات:  وؿقؾ ، يمّٚمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات اعمراد:  وؿقؾ

 .اًمّرمح٦م اعمراد:  وؿقؾ

 اًمٗمٕمٚمّٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات واًمّّمٚمقات اًم٘مقًمّٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات اًمّتحّٞم٤مت:  وؿقؾ

 .اًمّّمدىم٤مت واًمّٓمّٞم٤ٌمت

 سمف يثٜمك أن وطمًـ اًمٙمالم ُمـ ـم٤مب ُم٤م:  أي ( فّطّقبوتوا: )  ؿقفف

 .سمف حيّٞمقن اعمٚمقك يم٤من مم٤ّم سمّمٗم٤مشمف يٚمٞمؼ ٓ ُم٤م دون اهلل قمغم

 . اهلل ذيمر اًمّٓمّٞم٤ٌمت:  وؿقؾ

 .واًمّثٜم٤مء يم٤مًمّدقم٤مء اًمّّم٤محل٦م إىمقال:  وؿقؾ

  .أقمؿّ  وهق اًمّّم٤محل٦م إقمامل:  وؿقؾ

_______________ 
 (6/646)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمٌداهلل سمـ قمٛمر اًمِمػمازي ( 6)
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الم غمقم اًمّتحّٞم٦م محؾ إذا:  ( ) اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل ًّ  اًمّت٘مدير ومٞمٙمقن اًم

 ومال اًمٌ٘م٤مء قمغم محؾ وإذا ، هلل ُمًتٛمّرة اعمٚمقك هب٤م شمٕمّٔمؿ اًمتل اًمّتحّٞم٤مت

 ، اًمّت٤مُّم٦م واًمٕمٔمٛم٦م احل٘مٞم٘مّل  اعمٚمؽ ويمذًمؽ ، سمف اهلل اظمتّم٤مص ذم ؿمّؽ 

 ٓ واضم٦ٌم هلل أهّن٤م اًمّت٘مدير يم٤من،  اجلٜمس أو اًمٕمٝمد قمغم اًمّّمالة محٚم٧م وإذا

 ىمقًمف ُمٕمٜمك ومٞمٙمقن اًمّرمح٦م قمغم محٚم٧م إذاو ، همػمه هب٤م ي٘مّمد أن جيقز

 وإذا .يِم٤مء ُمـ ي١مشمٞمٝم٤م هلل اًمّت٤مُّم٦م اًمّرمح٦م ٕنّ ،  هب٤م اعمتٗمّْمؾ أّٟمف "هلل"

 .ومٔم٤مهر اًمّدقم٤مء قمغم محٚم٧م

 أقمؿّ  هق سمام شمٗمًػمه٤م وًمٕمؾَّ  ، سم٤مٕىمقال ومّنت وم٘مد .اًمّٓمّٞم٤ٌمت وأُّم٤م

 يم٤مُمٚم٦م يمقهن٤م وـمٞمٌٝم٤م ، وإوص٤مف وإىمقال إومٕم٤مل ومتِمٛمؾ أومم

  اٟمتٝمك .اًمِّمقائ٥م قمـ ظم٤مًمّم٦م

 سمٕمده وومٞمام ومٞمف جيقز:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل ( افـّبلّ  أّّيو ظؾقؽ افّسالم: )  ؿقفف

الم:  أي،  ًّ  اعمقضمقد وهق .أومْمؾ واإلصم٤ٌمت،  وإصم٤ٌمهت٤م اًمالم طمذف،  اًم

 .اًمّّمحٞمحلم رواي٤مت ذم

 ، اًمالم سمحذف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم ي٘مع لَ :  ىمٚم٧م

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م ذم ًمؽذ اظمتٚمػ وإّٟمام  .ُمًٚمؿ أومراد ُمـ وهق.  قم

 صمؿّ  ، قمٚمٞمؽ ؾمالُم٤مً  ؾمٚمٛم٧م " قمٚمٞمؽ ؾمالم " أصؾ:  ( )اًمّٓمٞمٌّل  ىم٤مل

 قمغم اًمّرومع إمم اًمٜمّّم٥م قمـ وقمدل ، ُم٘م٤مُمف اعمّمدر وأىمٞمؿ اًمٗمٕمؾ طمذف

 ًمٚمٕمٝمد إُّم٤م اًمّتٕمريػ صمؿّ  ، واؾمت٘مراره اعمٕمٜمك صمٌقت قمغم ًمٚمّدًٓم٦م آسمتداء

_______________ 
  (6/66)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق حمٛمد سمـ قمكم  (6)

 (6/60)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق احلًـ سمـ حمٛمد ( 6)
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الما ذًمؽ:  أي ، اًمّت٘مديرّي  ًّ  قمٚمٞمؽ وإٟمٌٞم٤مء اًمّرؾمؾ إمم وضّمف اًمذي ًم

الم ويمذًمؽ ، اًمٜمٌّّل  أهّي٤م ًّ ٤مًمٗم٦م إُمؿ إمم وضّمف اًمذي اًم ًّ  وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًم

الم طم٘مٞم٘م٦م أنّ :  واعمٕمٜمك،  ًمٚمجٜمس وإُّم٤م ، إظمقاٟمٜم٤م ًّ  يمّؾ  يٕمرومف اًمذي اًم

 يٙمقن أن وجيقز ، وقمٚمٞمٜم٤م قمٚمٞمؽ يٜمزل ُمـ وقمغم يّمدر وقمّٛمـ واطمد

 اًمذيـ قم٤ٌمده قمغم وؾمالم)  شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم ةإؿم٤مر اخل٤مرضمّل  ًمٚمٕمٝمد

 .اًمٜمّٙمرة شم٘مدير ُمـ أومم اًمّت٘م٤مدير هذه أنّ  ؿمّؽ  وٓ:  ىم٤مل. (  اصٓمٗمك

  .اٟمتٝمك

 ، ًمٚمّتٕمٔمٞمؿ ومٞمف اًمّتٜمٙمػم نّ أ:  طم٤مُمد أيب قمـ اإلىمٚمٞمد ص٤مطم٥م وطمٙمك

  .اعمت٘مّدُم٦م اًمقضمقه قمـ ي٘مٍم ٓ اًمؽّمضمٞمح وضمقه ُمـ وضمف وهق

 طمّ٘مف وُمزيد ًمنمومف سم٤مًمّذيمر ملسو هيلع هللا ىلص ٗمردوهي أن قمٚمٛمٝمؿ:  اًمٌٞمْم٤موّي  وىم٤مل

 ، أهؿّ  هب٤م آهتامم ٕنّ ،  أّوًٓ  أٟمٗمًٝمؿ خيّّمّمقا أن قمٚمٛمٝمؿ صمؿّ  ، قمٚمٞمٝمؿ

الم سمتٕمٛمٞمؿ أُمرهؿ صمؿّ  ًّ  اًمّدقم٤مء سم٠منّ  ُمٜمف إقمالُم٤مً  اًمّّم٤محللم قمغم اًم

 .هلؿ ؿم٤مُمالً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمٜملم

الم:  اًمّتقرسمِمتّل  وىم٤مل ًّ الُم٦م سمٛمٕمٜمك اًم ًّ  ، ٘م٤مُم٦مواعم يم٤معم٘م٤مم اًم

الم ًّ  ، ُم٤ٌمًمٖم٦م آؾمؿ ُمقوع اعمّمدر ووع شمٕم٤ممم اهلل أؾمامء ُمـ واًم

 ىمقًمٜم٤م وُمٕمٜمك ، ووم٤ًمد وٟم٘مص وآوم٦م قمٞم٥م يمّؾ  ُمـ ؾم٤مل أّٟمف واعمٕمٜمك

الم ًّ  اؾمؿ ُمٕمٜم٤مه : وؿقؾ ، اعمٙم٤مره ُمـ ؾمٚمٛم٧م:  أي .اًمّدقم٤مء قمٚمٞمؽ اًم

الم ًّ   .شمٕم٤ممم اهلل سم٤مؾمؿ قمٚمٞمف شمؼّمك يم٠مّٟمف،  قمٚمٞمؽ اًم

 ُمٜمٝمّٞم٤مً  يمقٟمف ُمع سمنم ظمٓم٤مب وهق،  اًمٚمٗمظ ذاه ذع يمٞمػ: ىمٞمؾ وم٢من

 .ملسو هيلع هللا ىلص ظمّم٤مئّمف ُمـ ذًمؽ أنّ  وم٤مجلقاب .؟ اًمّّمالة ذم قمٜمف
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 " ىمقًمف ذم،  اخلٓم٤مب إمم اًمٖمٞم٦ٌم قمـ اًمٕمدول ذم احلٙمٛم٦م ُم٤م:  ىمٞمؾ وم٢من

ٞم٤مق ي٘متْمٞمف اًمذي هق اًمٖمٞم٦ٌم ًمٗمظ أنّ  ُمع " اًمٜمٌّّل  أهّي٤م قمٚمٞمؽ ًّ  يم٠من،  اًم

الم ي٘مقل ًّ  حتّٞم٦م إمم صمؿّ  اًمٜمٌّّل  حتّٞم٦م إمم اهلل ّٞم٦محت ُمـ ومٞمٜمت٘مؾ،  اًمٜمٌّّل  قمغم اًم

 .اًمّّم٤محللم إمم صمؿّ  اًمٜمّٗمس

 يم٤من اًمذي سمٕمٞمٜمف اًمّرؾمقل ًمٗمظ ٟمّتٌع ٟمحـ:  حمّّمٚمف سمام اًمّٓمٞمٌّل  أضم٤مب

 إنّ :  اًمٕمروم٤من أهؾ ـمريؼ قمغم ي٘م٤مل أن:  وحيتؿؾ .اًمّّمح٤مسم٦م قمٚمٛمف

 ذم سم٤مًمّدظمقل هلؿ أذن سم٤مًمّتحّٞم٤مت اعمٚمٙمقت سم٤مب اؾمتٗمتحقا عَم٤ّم اعُمّمٚمِّلم

ٌّٝمقا،  سم٤معمٜم٤مضم٤مة أقمٞمٜمٝمؿ وم٘مّرت يٛمقت ٓ اًمذي احلّل  طمريؿ  أنّ  قمغم ومٜم

 طمرم ذم احلٌٞم٥م وم٢مذا وم٤مًمتٗمتقا،  ُمت٤مسمٕمتف وسمريم٦م اًمّرمح٦م ٟمٌّل  سمقاؾمٓم٦م ذًمؽ

الم:  ىم٤مئٚملم قمٚمٞمف وم٠مىمٌٚمقا،  طم٤مرض احلٌٞم٥م ًّ  ورمح٦م اًمٜمٌّّل  أهّي٤م قمٚمٞمؽ اًم

  ٟمتٝمكا.  وسمريم٤مشمف اهلل

 اعمٖم٤ميرة ي٘متيض ُم٤م،  هذا ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم ورد وىمد

 ، اًمٖمٞم٦ٌم سمٚمٗمظ ومٞم٘م٤مل سمٕمده وأُّم٤م ، اخلٓم٤مب سمٚمٗمظ ومٞم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص زُم٤مٟمف سملم

 ُمـ اًمٌخ٤مرّي  صحٞمح ومٗمل ، اعمذيمقر آطمتامل وضمف ذم خيدش مم٤ّم وهق

 : ىم٤مل اًمّتِمّٝمد طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد ُمًٕمقد اسمـ قمـ ُمٕمٛمر أيب ـمريؼ

الم:  ىمٚمٜم٤م ىمٌض ومٚماّم  ، فمٝمراٟمٞمٜم٤م سملم وهق ًّ  .اًمٜمٌّّل  قمغم يٕمٜمل .اًم

اج "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق وأظمرضمف ، اًمٌخ٤مرّي  ذم وىمع يمذا  واًمّنّ

 أيب إمم ُمتٕمّددة ـمرق ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  إصٌٝم٤مينّ  ٟمٕمٞمؿٍ  وأسمق واجلقزىمّل 

الم:  ىمٚمٜم٤م ىمٌض ومٚماّم " سمٚمٗمظ - ومٞمف اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ - ٟمٕمٞمؿٍ  ًّ  قمغم اًم

 قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر أسمق رواه ويمذًمؽ ،"  يٕمٜمل"  ًمٗمظ سمحذف "اًمٜمٌّّل 
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 .ٟمٕمٞمؿٍ  أيب

ٌٙمّل  ىم٤مل ًّ  قمٜمد ُمـ اًمّرواي٦م هذه ذيمر أن سمٕمد " اعمٜمٝم٤مج ذح " ذم اًم

 ذم اخلٓم٤مب أنّ  قمغم دلَّ  اًمّّمح٤مسم٦م قمـ هذا صّح  إن:  وطمده قمقاٟم٦م أيب

الم ًّ الم:  ومٞم٘م٤مل،  واضم٥م همػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٕمد اًم ًّ   .اًمٜمٌّّل  قمغم اًم

 قمٌد ىم٤مل .ىمقّي٤مً  ُمت٤مسمٕم٤مً  ًمف وضمدت وىمد،  ري٥م سمال صّح  ىمد:  ىمٚم٧م

 ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا اًمّّمح٤مسم٦م أنّ ،  قمٓم٤مء أظمؼمين ضمري٩ٍم  اسمـ أظمؼمٟم٤م:  اًمّرّزاق

الم:  طمّل  ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌّّل  ًّ الم:  ىم٤مًمقا ُم٤مت ومٚماّم  ، اًمٜمٌّّل  أهّي٤م قمٚمٞمؽ اًم ًّ  اًم

  .صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا .اًمٜمٌّّل  قمغم

 سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٌٞمدة أيب ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد روى ُم٤م وأُّم٤م

 اسمـ وم٘م٤مل:  ىم٤مل .ومذيمره .اًمّتِمّٝمد ٛمٝمؿقمٚمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ،  أسمٞمف قمـ ُمًٕمقد

٤ٌّمسٍ  الم ٟم٘مقل يمٜم٤ّم إّٟمام:  قم ًّ  اسمـ وم٘م٤مل ، طمّٞم٤مً  يم٤من إذ اًمٜمٌّّل  أهّي٤م قمٚمٞمؽ اًم

٤ٌّمسٍ  اسمـ أنّ  ومٔم٤مهر . ؿٕمٚمِّ ٟمُ  وهٙمذا ٛمٜم٤مقمٚمّ  هٙمذا:  ُمًٕمقد ،  سمحث٤مً  ىم٤مًمف قم

ـّ  ، إًمٞمف يرضمع لَ  ُمًٕمقد اسمـ وأنّ   أسم٤م ٕنّ  ، أصّح  رُمٕمٛم أيب رواي٦م ًمٙم

 .وٕمٞمػ ذًمؽ ُمع إًمٞمف واإلؾمٜم٤مد،  أسمٞمف ُمـ يًٛمع لَ  قمٌٞمدة

َ ،  ىمٞمؾ وم٢من  أنّ  ُمع سم٤مًمٜمٌّّقة اًمقصػ إمم سم٤مًمّرؾم٤مًم٦م اًمقصػ قمـ قمدل ِل

 .؟ اًمٌنم طمّؼ  ذم أقمؿّ  سم٤مًمّرؾم٤مًم٦م اًمقصػ

 ًمٙمقٟمف اًمقصٗملم ًمف جيٛمع أن ذًمؽ ذم احلٙمٛم٦م سم٠منّ :  سمٕمْمٝمؿ أضم٤مب

 يًتٚمزم اًمٌنمّي  اًمّرؾمقل يم٤من وإن،  ّٝمداًمّتِم آظمر ذم سم٤مًمّرؾم٤مًم٦م وصٗمف

ـّ  ، اًمٜمٌّّقة   .أسمٚمغ هبام اًمّتٍميح ًمٙم

 ذم وضمدت يمذا أهّن٤م،  سم٤مًمٜمٌّّقة اًمقصػ شم٘مديؿ ذم واحلٙمٛم٦م:  ؿقؾ
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 اعمّدصّمر أهّي٤م ي٤م)  ىمقًمف ىمٌؾ(  رسّمؽ سم٤مؾمؿ اىمرأ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٜمزول اخل٤مرج

 .أقمٚمؿ واهلل(  وم٠مٟمذر ىمؿ

 .طم٤ًمٟمفإ:  أي ( اهلل ورمحي: )  ؿقفف

 .ظمػم يمّؾ  ُمـ زي٤مدشمف:  أي ( وبرـوتف) : ؿقفف 

 ذم سم٤مًمٜمّٗمس اًمٌداءة اؾمتح٤ٌمب قمغم سمف اؾمتدل ( ظؾقـو افّسالم: )  ؿقفف

 رؾمقل أنّ  ، يمٕم٥م سمـ أيبّ  طمدي٨م ُمـ ح٤مً ُمّمحَّ  اًمؽّمُمذّي  وذم،  اًمّدقم٤مء

 وُمٜمف ، ُمًٚمؿ ذم وأصٚمف .سمٜمٗمًف سمدأ،  ًمف ومدقم٤م أطمداً  ذيمر إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

الم قمٚمٞمٝمام سمراهٞمؿوإ ٟمقح ىمقل ًّ  ( ).اًمّتٜمزيؾ ذم يمام اًم

 اًم٘م٤مئؿ أّٟمف،  اًمّّم٤مًمح شمٗمًػم ذم إؿمٝمر ( افّصوحلغ اهلل ظبود: )  ؿقفف

 .درضم٤مشمف وشمتٗم٤موت قم٤ٌمده وطم٘مقق اهلل طم٘مقق ُمـ قمٚمٞمف جي٥م سمام

الم هبذا حئمك أن أراد ُمـ:  احلٙمٞمؿ اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل ًّ  ٛمفيًٚمّ  اًمذي اًم

 .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمْمؾ هذا طمرم وإٓ،  ص٤محل٤مً  داً قمٌ ومٚمٞمٙمـ،  اًمّّمالة ذم اخلٚمؼ

 َجٞمع اعمحّؾ  هذا ذم يًتحي أن ًمٚمٛمّمكم يٜمٌٖمل:  اًمٗم٤ميمٝم٤مينّ  وىم٤مل

  .ىمّمده ُمع ًمٗمٔمف ًمٞمتقاومؼ:  يٕمٜمل ، واعم١مُمٜملم واعمالئٙم٦م إٟمٌٞم٤مء

 :  افّسالم معـك دم اختؾػ وؿد

 ، وطمٗمٔمف قمٚمٞمؽ اهلل يمالءة: أي ، اهلل اؾمؿ ُمٕمٜم٤مه أنّ  .( ) ظقوض ؾـؼؾ

  .وُمّم٤مطمٌؽ ُمٕمؽ اهلل:  ي٘م٤مل يمام

_______________ 
عمَِـ َدظَمَؾ سَمٞمتَِل ُُم١مُِمٜم٤ًم َربِّ اهمِٗمر زِم َوًمَِقاًمَِديَّ وَ ) ذم ىمقًمف قمـ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم  (6)

ٜم٤َم اهمِٗمر زِم َوًمَِقاًمَِديَّ ) وىمقًمف قمـ إسمراهٞمؿ  .63ؾمقرة ٟمقح آي٦م ( َوًمِٚمُٛم١مُِمٜملَِم َواعُم١مُِمٜم٤َمِت  َرسمَّ

٤مُب  ًَ  36ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م .(َوًمِٚمُٛم١مُِمٜملَِم َيقَم َيُ٘مقُم احِل

 (6/630)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك ( 6)
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  .شمٗمٕمؾ ومٞمام قمٚمٞمؽ ُمّٓمٚمع اهلل إنّ  ُمٕمٜم٤مه:  وؿقؾ

 ُمٕم٤مين ٓضمتامع شمقىّمٕم٤مً  إقمامل قمغم يذيمر اهلل اؾمؿ إنّ  ُمٕمٜم٤مه:  وؿقؾ

  .قمٜمٝم٤م اًمٗم٤ًمد قمقارض واٟمتٗم٤مء ومٞمٝم٤م اخلػمات

الُم٦م ُمٕمٜم٤مه:  وؿقؾ ًّ  أصح٤مب ُمـ ًمؽ ومًالم: )  شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًم

 :  ًمِّم٤مقمرا ىم٤مل ويمام(  اًمٞمٛملم

الُم٦م حتّٞمل ًّ  .ؾمالم ُمـ ىمقُمل سمٕمد زم وهؾ          قمٛمرو أمّ  سم٤مًم

 قمٚمٞمف ظمقف ٓ وأن،  ُمٜمف ؾم٤مل أّٟمف قمٚمٞمف ؾمٚمؿ ُمـ أقمٚمؿ ؿاعمًٚمِّ  ومٙم٠منّ 

  .ُمٜمف

الم:  " اإلعم٤مم ذح " ذم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل ًّ  ُمٕم٤منٍ  سم٢مزاء يٓمٚمؼ اًم

الُم٦م ُمٜمٝم٤م ، ًّ   .اهلل أؾمامء ـُم اؾمؿ أّٟمف وُمٜمٝم٤م ، اًمّتحّٞم٦م وُمٜمٝم٤م ، اًم

الُم٦م سمٛمٕمٜمك ي٠ميت وىمد .حمْم٤مً  اًمّتحّٞم٦م سمٛمٕمٜمك ي٠ميت وىمد:  ىم٤مل ًّ  حمْم٤مً  اًم

 إًمٞمٙمؿ أًم٘مك عمـ شم٘مقًمقا وٓ)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اعمٕمٜمٞملم سملم ُمؽمّدداً  ي٠ميت وىمد ،

الم ًّ الُم٦م اًمّتحّٞم٦م حيتٛمؾ وم٢مّٟمف(  ُم١مُمٜم٤مً  ًم٧ًم اًم ًّ  وهلؿ) شمٕم٤ممم وىمقًمف ، واًم

 .( رطمٞمؿٍ  رب   ُمـ ىمقًٓ  ؾمالمٌ  يّدقمقن ُم٤م

 أيب رواي٦م ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ زاد ( اهلل إٓ   إفف ٓ أن أصفد: )  ؿقفف

 صمٌت٧م ًمٙمـ ، وٕمٞمػ وؾمٜمده " ًمف ذيؽ ٓ وطمده " أسمٞمف قمـ قمٌٞمدة

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م وذم،  ُمًٚمؿ قمٜمد ُمقؾمك أيب طمدي٨م ذم اًمّزي٤مدة هذه

 دهؾمٜم أنّ  إَّٓ  ، اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد قمٛمر اسمـ طمدي٨م وذم .اعمقـّم٠م ذم اعمقىمقف

  .وٕمٞمػ

 : اًمّتِمّٝمد ذم قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح آظمر وضمف ُمـ داود أسمق روى وىمد
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 .ًمف ذيؽ ٓ وطمده ومٞمٝم٤م زدُت :  قمٛمر اسمـ ىم٤مل .اهلل إَّٓ  إًمف ٓ أن أؿمٝمد

 .اًمقىمػ فم٤مهره وهذا

 اسمـ قمـ اًمّٓمرق ختتٚمػ لَ  ( قففورُش  هظبُد  حمّؿداً  أنّ  وأصفد: )  ؿقفف

 وقم٤مئِم٦م قمٛمر واسمـ ُمقؾمك أيب طمدي٨م ذم هق ويمذا ، ذًمؽ ذم ُمًٕمقد

 . وهمػمه اًمّٓمح٤موّي  قمٜمد اًمّزسمػم واسمـ وضم٤مسمر اعمذيمقر

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٞمٜم٤م : ىم٤مل قمٓم٤مء قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد وروى

 ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل ، وقمٌده رؾمقًمف حمّٛمداً  أنّ  وأؿمٝمد:  رضمؾ ىم٤مل إذ اًمّتِمّٝمد ؿيٕمٚمّ 

 ًمفورضم٤م .ورؾمقًمف قمٌده:  ىمؾ .رؾمقًٓ  أيمقن أن ىمٌؾ قمٌداً  يمٜم٧ُم  ًم٘مد: 

 .ُمرؾمؾ أّٟمف إَّٓ  صم٘م٤مت

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م وذم ٜمـ وأصح٤مب ُمًٚمؿ قمٜمد قم ًّ  أنّ  وأؿمٝمد " اًم

 ُم٤مضمف اسمـ ورواه " وأؿمٝمد " طمذف ُمـ وُمٜمٝمؿ " اهلل رؾمقل حمّٛمداً 

 .ُمًٕمقد اسمـ سمٚمٗمظ

 وهق ، وضمف همػم ُمـ قمٜمف روي ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م:  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل

 ُمـ افعؾؿ أهؾ أـثر قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ،  اًمّتِمّٝمد ذم روي طمدي٨ٍم  أصحُّ 

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م إمم افّشوؾعلّ  وذه٥م:  ىم٤مل .سمٕمدهؿ وُمـ اًمّّمح٤مسم٦م  قم

 .اًمّتِمّٝمد ذم

 قمٜمدي هق:  ىم٤مل،  اًمّتِمّٝمد ذم طمدي٨م أصحِّ  قمـ ؾمئؾ عَم٤ّم اًمٌّزار وىم٤مل

 أيمثره٤م هد صمؿّ  ، ـمري٘م٤مً  وقمنميـ ٟمّٞمػ ُمـ وروي ، ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 أؿمٝمر وٓ أؾم٤مٟمٞمد أصّح  وٓ،  ُمٜمف أصم٧ٌم اًمّتِمّٝمد ذم أقمٚمؿ ٓ:  وىم٤مل

  .ٟمتٝمكا .رضم٤مًٓ 
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 اًمٌٖمقّي  سمذًمؽ ضمزم وممّـ ، ذًمؽ ذم احلدي٨م أهؾ سملم اظمتالف وٓ

ٜم٦ّم ذح ذم ًّ  .رجحوكف ومـ ، اًم

 لَ  اًمّث٘م٤مت ُمـ قمٜمف اًمّرواة وأنّ  ، همػمه دون قمٚمٞمف ُمّتٗمؼ أّٟمف:  أوًٓ 

 .همػمه سمخالف أًمٗم٤مفمف ذم خيتٚمٗمقا

 ـمريؼ ُمـ اًمّٓمح٤موّي  ومروى،  شمٚم٘مٞمٜم٤مً   ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ شمٚمّ٘م٤مه وأّٟمف:  ثوكقوً 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذمِّ  ُمـ اًمّتِمّٝمد أظمذت : ىم٤مل قمٜمف يزيد سمـ إؾمقد

 .يمٚمٛم٦مً  يمٚمٛم٦مً  وًمّ٘مٜمٜمٞمف

 وائؾ أيب قمـ راؿمد أيب سمـ ضم٤مُمع رواي٦م ُمـ وهمػمه ؿمٞم٦ٌم أيب وٓسمـ

قرة ٛمٜم٤ميٕمٚمّ  يمام اًمّتِمّٝمد ٛمٜم٤ميٕمٚمّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من : ىم٤مل قمٜمف ًّ  ُمـ اًم

 .اًم٘مرآن

 اسمـ سمٚمٗمظ وؾم٤مىمف،  اخلدرّي  ؾمٕمٞمد أسمق اًمٚمٗمظ هذا قمغم واوم٘مف وىمد

 اسمـ طمدي٨م ذم ُمثٚمف صم٧ٌم إظمػم هذا ًمٙمـ ، اًمّٓمح٤موّي  أظمرضمف .ُمًٕمقد

٤ٌّمسٍ   .ُمًٚمؿ قمٜمد قم

 وهل ، واًمّٓمّٞم٤ٌمت اًمّّمٚمقات ذم اًمقاو سمثٌقت أيْم٤مً  َح رضَم و:  ثوفثوً 

 ءصمٜم٤م َجٚم٦م يمّؾ  ومتٙمقن،  قمٚمٞمف واعمٕمٓمقف اعمٕمٓمقف سملم اعمٖم٤ميرة شم٘متيض

 وشمٕمّدد ، ىمٌٚمٝم٤م عم٤َِم صٗم٦م شمٙمقن وم٢مهّن٤م طمذوم٧م إذا ُم٤م سمخالف ، ُمًت٘مالً 

 ذم ُم٘مّدرة اًمقاو إنّ :  ىمٞمؾ وًمق ، أومم ومٞمٙمقن سيح إّول ذم اًمّثٜم٤مء

 .اًمّث٤مين

 جمّرد وم٢مّٟمف،  همػمه سمخالف إُمر سمّمٞمٖم٦م ورد سم٠مّٟمف َح ورضَم :  رابعوً 

  .طمٙم٤مي٦م
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،  اًمّتِمّٝمد ٛمفقمٚمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ ،  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ وٕمحد

  .ُمزّيتف قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف ، ًمٖمػمه ذًمؽ يٜم٘مؾ ولَ  .اًمٜم٤ّمس ٕمٚمٛمفيُ  أن وأُمره

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م أظمرج أن سمٕمد اًمِّم٤مومٕمّل  وىم٤مل  أطم٤مدي٨م وي٧مرُ :  قم

  .أيمٛمٚمٝم٤م ّٕٟمف إزمّ  أطم٥ّم  هذا ويم٤من ، خمتٚمٗم٦م اًمّتِمّٝمد ذم

٤ٌّمسٍ  اسمـ شمِمّٝمد اظمتٞم٤مره قمـ ؾمئؾ وىمد ، آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل  عَم٤ّم : قم

٤ٌّمسٍ  اسمـ قمـ وؾمٛمٕمتف،  واؾمٕم٤مً  رأيتف  أَجع قمٜمدي يم٤من،  صحٞمح٤مً  قم

  .صّح  مم٤ّم سمٖمػمه ي٠مظمذ عمـ ُمٕمٜمّػ همػم سمف وأظمذت ، همػمه ُمـ ًمٗمٔم٤مً  وأيمثر

 حتّٞم٦مً )  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًم٘مرآن ًمٚمٗمظ ُمٜم٤مؾم٤ٌمً  سمٙمقٟمف:  سمٕمْمٝمؿ ورضّمحف

 (  ـمّٞم٦ٌمً  ُم٤ٌمريم٦مً  اهلل قمٜمد ُمـ

٤ٌّمسٍ  اسمـ سمٙمقن رضّمحف ُمـ وأُّم٤م  ومٞمٙمقن اًمّّمح٤مسم٦م أطمداث ُمـ قم

 طمج٤مزّي٤مً  طمديثف إؾمٜم٤مد سمٙمقن أو ، رواه ُمـ أوم٘مف سم٠مّٟمف أو ، روى عم٤َِم أوٌط

 عمـ ومٞمف ـم٤مئؾ ومال،  سمف يرضّمح مم٤ّم وهق،  يمقومّٞم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ وإؾمٜم٤مد

 .أٟمّمػ

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م ذم اًمتل اًمّزي٤مدة إنّ :  ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ . ٟمٕمؿ  وهل.  قم

 ًمٙمقن .هب٤م إظمذ ورضمح ، ُمًٕمقد اسمـ ي٦مروا شمٜم٤مذم ٓ " اعم٤ٌمريم٤مت "

 .إظمػم ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ أظمذه

 وهق ًمٚمٜم٤ّمس ٛمفقمٚمَّ  ًمٙمقٟمف،  قمٛمر شمِمّٝمدَ  وأصحوبف موفؽ اظمت٤مر وىمد

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م ٟمحق وًمٗمٔمف ، إمجوظوً  ومٞمٙمقن يٜمٙمروه ولَ ،  اعمٜمؼم قمغم  قم

 .سم٤معمٕمٜمك ويم٠مّٟمف . اعم٤ٌمريم٤مت سمدل " اًمّزايمٞم٤مت " ىم٤مل أّٟمف إَّٓ 

 ووىمع ، اًمّتِمّٝمد أّول ذم " اهلل سمًؿ " زي٤مدة اًمِّم٤مومٕمّل  قمغم أورد ًمٙمـ
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 ٓ،  أسمٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ ًمٙمـ،  اعمذيمقرة قمٛمر رواي٦م ذم

 قمٌد أظمرضمف،  ُم٤مًمؽ أظمرضمٝم٤م اًمتل قمروة قمـ اًمّزهرّي  ـمريؼ ُمـ

 يمقٟمف ُمع احل٤ميمؿ وصّححف،  وهمػممه٤م ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد اًمّرّزاق

 .ُمقىمقوم٤مً 

 طمدي٨م ذم أيْم٤مً  ووىمع،  ُمقىمقوم٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ أيْم٤مً  اعمقـّم٠م ذم وصم٧ٌم

 أيب قمـ - اعمقطّمدة صمؿّ  سم٤مًمٜمّقن - ٟم٤مسمؾ سمـ أيٛمـ سمف شمٗمّرد .اعمرومقع ضم٤مسمر

 ذم أظمٓم٠م أّٟمف قمغم - وهمػمه اًمٌخ٤مرّي  - احلّٗم٤مظ وطمٙمؿ ، قمٜمف اًمّزسمػم

 اسمـ قمـ وهمػمه ـم٤موسٍ  قمـ اًمّزسمػم أيب رواي٦م اًمّّمقاب وأنّ ،  إؾمٜم٤مده

٤ٌّمسٍ    .قم

 ُمـ " قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٞمٝم٘مّل  شمرضمؿ وىمد .اًمّزي٤مدة هذه شمّمّح  لَ  .اجلٛمٚم٦م وذم

,  افّشوؾعّقي فبعض وجف وهق،  " اًمّتحّٞم٦م ىمٌؾ اًمّتًٛمٞم٦م أسم٤مح أو اؾمتح٥ّم 

 .ّعػوُض 

 ذم اعمرومقع ُمقؾمك أيب طمدي٨م ذم صم٧ٌم أّٟمف،  اقمت٤ٌمره٤م قمدم قمغم ويدّل 

 " هلل ّٞم٤متاًمّتح ىمقًمف أّول ومٚمٞمٙمـ،  أطمديمؿ ىمٕمد وم٢مذا " وهمػمه اًمّتِمّٝمد

 وأظمرج ، سمًٜمده ىمت٤مدة قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق قمٌد رواه يمذا .احلدي٨م

٤ٌّمسٍ  واسمـ ُمًٕمقد اسمـ أٟمٙمر وىمد ، هذه اًمّرّزاق قمٌد ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ  قم

  .وهمػمه اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف .زاده٤م ُمـ قمغم وهمػممه٤م

 اعمت٘مّدم اًمِّم٤مومٕمّل  ويمالم،  إومْمؾ ذم هق إّٟمام آظمتالف هذا إنّ  صمؿّ 

 اًمّتِمّٝمد ضمقاز قمغم آّتػوق اًمٕمٚمامء ُمـ َج٤مقم٦م وٟم٘مؾ،  ذًمؽ قمغم يدّل 

ـّ  ، صم٧ٌم ُم٤م سمٙمؾ  ي٘مقل افعؾامء بعض سم٠منّ  يِمٕمر اًمّٓمح٤موّي  يمالم ًمٙم
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 .قمٛمر قمـ اعمروّي  اًمّتِمّٝمد سمقضمقب

 اسمـ شمِمّٝمد اظمتٞم٤مر إمم اعمٜمذر يم٤مسمـ اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م حمّدصمل ُمـ مجوظي وذهى

 .ُمًٕمقد

  .حاًمؽّمضمٞم قمدم إمم ظمزيٛم٦م يم٤مسمـ .بعضفؿ وذهى

 .واضم٥م همػم ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّتِمّٝمد أنّ ،  ادوفؽّقي قمـ اًمٙمالم ؾمٞم٠ميتو

 قمٜمٝمؿ يقضمد ُم٤م سمخالف ، ومرض ٓ واضم٥م أّٟمف،  احلـػّقي قمٜمد واعمٕمروف

  .خم٤مًمٗمٞمٝمؿ يمت٥م ذم

 " ىمقًمف قمغم رضمؾ يزد لَ  ًمق:  ىم٤مل ًمٙمـ ، ومرض هق:  افّشوؾعلّ  وؿول

 قمٚمٞمف أر ولَ ،  ًمف ؽذًم يمره٧م " إًمخ اًمٜمٌّّل  أهّي٤م قمٚمٞمؽ ؾمالم هلل اًمّتحّٞم٤مت

 .إمّ  ذم ًمٗمٔمف هذا ، إقم٤مدة

 ومٜمّص ،  اًمّتِمّٝمد أىمّؾ  وأُّم٤م:  ٕصٚمف شمٌٕم٤مً  اًمّروو٦م ص٤مطم٥م وىم٤مل

 حمّٛمداً  وأنّ  " ىم٤مل ًمٙمٜمّف ، ومذيمره .أّٟمف إمم إصح٤مب وأيمثر اًمِّم٤مومٕمّل 

 . " اهلل رؾمقل

ـُ  وٟم٘مٚمف:  ىم٤مل  رؾمقل حمّٛمداً  أنّ  وأؿمٝمد " وم٘م٤مٓ واًمّّمٞمدٓينّ  يم٩ّم  اسم

 ٟمتٝمكا ." وسمريم٤مشمف " أؾم٘مٓم٤م ًمٙمـ " اهلل

 َجٞمع ذم صمٌقهت٤م ُمع " اًمّّمٚمقات " طمذف ضمقاز اؾمتِمٙمؾ وىمد

 مـ مجوظيٍ  مضمزْ  ُمع " اًمّٓمّٞم٤ٌمت " ويمذًمؽ،  اًمّّمحٞمح٦م اًمّرواي٤مت

 .اًمّرواي٤مت َجٞمع ذم اًمّث٤مسم٧م هق قمٚمٞمف اعم٘متٍم سم٠منّ  افّشوؾعّقي

 ٞم٤مقؾم ُمـ اًمّٔم٤مهر هق يمام صٗمتلم سمٙمقهنام احلذف وضّمف ُمـ:  ومـفؿ

٤ٌّمسٍ  اسمـ  اًمٕمٓمػ صمٌقت ذم اًمٌح٨م ُمـ شم٘مّدم ُم٤م هذا قمغم يٕمّٙمر ًمٙمـ ، قم
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 .اعمٖم٤ميرة ي٘متيض وهق،  همػمه ؾمٞم٤مق ذم ومٞمٝمام

 وم٢مذا "ذم رواي٦م هلام (  ؾؾقؼؾ,  افّصالة دم أحدـؿ ؿعد إذا: ) ؿقفف 

 اهلل قمٌد قمـ إطمقص أيب ـمريؼ ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل ،  " ومٚمٞم٘مؾ أطمديمؿ صغمَّ 

 اخلػم ومقاشمح قمٚمؿ حمّٛمداً  نّ إو ، ريمٕمتلم يمّؾ  ذم ٘مقلٟم ُم٤م ٟمدري ٓ يمٜم٤ّم :

 ـمريؼ ُمـ وًمف .وم٘مقًمقا ريمٕمتلم يمّؾ  ذم ىمٕمدشمؿ إذا:  وم٘م٤مل ، وظمقامتف

 .ضمٚم٦ًم يمّؾ  ذم:  وم٘مقًمقا .اهلل قمٌد قمـ إؾمقد

 ٛمٜملقمٚمَّ  : اهلل قمٌد قمـ إؾمقد قمـ آظمر وضمف ُمـ ظمزيٛم٦م وٓسمـ

 اًمّٓمح٤موّي  زادو،  آظمره٤م وذم اًمّّمالة وؾمط ذم اًمّتِمّٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 وًمّ٘مٜمٜمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقلِّ  ذم ُمـ اًمّتِمّٝمد وأظمذت " أّوًمف ذم اًمقضمف هذا ُمـ

  ." يمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٛمٜملقمٚمَّ  : ُمًٕمقد اسمـ قمـ ُمٕمٛمر أيب قمـ وًمٚمِمٞمخلم

قرة يٕمٚمٛمٜمل يمام يمّٗمٞمف سملم ويمّٗمل ، اًمّتِمّٝمد ًّ  .اًم٘مرآن ُمـ اًم

 .ـامفٍؽ  سمف ي٘مؾ لَ  عمـ ظمالوم٤مً  اًمقضمقب قمغم " ومٚمٞم٘مؾ " سم٘مقًمف واؾمتدل

جقد اًمّريمقع ذم اًمّتًٌٞمح سم٠منّ :  اعم٤مًمٙمّٞم٦م سمٕمض وأضم٤مب ًّ  ُمٜمدوب واًم

ٌّح)  ٟمزًم٧م عَم٤ّم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم سمف إُمر وىمع وىمد ، (  اًمٕمٔمٞمؿ رسّمؽ سم٤مؾمؿ ومً

 .اًمّتِمّٝمد ومٙمذًمؽ، ( ) " احلدي٨م ..ريمققمٙمؿ ذم اضمٕمٚمقه٤م "

_______________ 
واًمٓمح٤موي ذم ( 332)واسمـ ُم٤مضمف ( 324)وأسمق داود ( 3/666)ُم٤مم أمحد أظمرضمف اإل (6)

واسمـ ( 6/32)واًمٌٞمٝم٘مل ( 6/322،  6/666)واحل٤ميمؿ ( 6/603) "ذح اعمٕم٤مين"

ؾمٛمٕم٧م قمٛمل إي٤مس سمـ : ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ أيقب اًمٖم٤موم٘مل ، ىم٤مل (  6343) طم٤ٌمن 

ومًٌح سم٤مؾمؿ رسمؽ }عَم٤َّم ٟمزًم٧م : ؾمٛمٕم٧م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر اجلٝمٜمل ، ي٘مقل : قم٤مُمر ي٘مقل 

: ومٚمامَّ ٟمزًم٧م ، اضمٕمٚمقه٤م ذم ريمققمٙمؿ :   ملسو هيلع هللا ىلص، ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل [ 23: اًمقاىمٕم٦م] {اًمٕمٔمٞمؿ
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 فقمٚمٞم ومٞمحٛمؾ،  اًمقضمقب طم٘مٞم٘متف إُمر سم٠منّ :  ( ) اًمٙمرُم٤مينّ  وأضم٤مب

 اًمّتًٌٞمح وضمقب قمدم قمغم اإلمجوع وًمقٓ ، ظمالومف قمغم دًمٞمؾ دلَّ  إذا إَّٓ 

جقد اًمّريمقع ذم ًّ   .اٟمتٝمك .اًمقضمقب قمغم حلٛمٚمٜم٤مه واًم

 وي٘مقل،  سمقضمقسمف ي٘مقل أمحد وم٢منّ  ، كظرٌ  اإلمجوع هذا دظقى ودم

 وهمػمه٤م اعمت٘مّدُم٦م إطمقص أيب ورواي٦م ، أيْم٤مً  إّول اًمّتِمّٝمد سمقضمقب

 .ىمٌؾ ومٞمف ُم٤م ُمٜم٤مىمدّ  وىمد ، شم٘مّقيف

 ومٞمام وذًمؽ ، اًمّتِمّٝمد سمٗمروّٞم٦م اًمّتٍميح ُمًٕمقد اسمـ قمـ ضم٤مء وىمد

 اسمـ قمـ قمٚم٘مٛم٦م ـمريؼ ُمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  وهمػمه اًمّدارىمٓمٜمّل  رواه

 .اًمّتِمّٝمد قمٚمٞمٜم٤م يٗمرض أن ىمٌؾ ٟم٘مقل ُم٤م ٟمدري ٓ يمٜم٤ّم : ُمًٕمقد

 يمٜم٤م: زاد اًمٌخ٤مري ذم أوًمف ُمـ رواي٦م أيب ٟمٕمٞمؿ قمـ إقمٛمش  :تؽؿقؾ 

 اًمًالم وُمٙم٤مئٞمؾ ضمؼميؾ قمغم اًمًالم:  ىمٚمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمٚمػ صٚمٞمٜم٤م إذا

 اًمًالم هق اهلل إنَّ  : وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إًمٞمٜم٤م وم٤مًمتٗم٧م .وومالن ومالن قمغم

  .احلدي٨م .ومٚمٞم٘مؾ أطمديمؿ صغم وم٢مذا

_______________ 
اضمٕمٚمقه٤م ذم :   ملسو هيلع هللا ىلص، ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل [ 6: إقمغم] {ؾمٌح اؾمؿ رسمؽ إقمغم}

  .ؾمجقديمؿ

ؾمٌح٤من : ىم٤مل ، إذا ريمع  ملسو هيلع هللا ىلصومٙم٤من رؾمقل اهلل : وزاد أسمق داود ُمـ وضمف آظمر قمـ ُمقؾمك  

 .ؾمٌح٤من ريب إقمغم وسمحٛمده صمالصم٤مً : ٞمؿ وسمحٛمده  صمالصم٤ًم ، وإذا ؾمجد ىم٤مل ريب اًمٕمٔم

 .وهذه اًمزي٤مدة ٟمخ٤مف أن ٓ شمٙمقن حمٗمقفم٦م: ىم٤مل أسمق داود  

ٓسم٠مس : وىم٤مل اًمٕمجكم ، وىمد وصمَّ٘مف اسمـ طم٤ٌمن  .وُمدار احلدي٨م قمغم إي٤مس: ىمٚم٧ُم  

ح اسمـ ظمزيٛم٦م واحل٤ميمؿ طمديثف هذا.سمف ، يذيمر ومٞمف ؿمٞمئ٤ًم وذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ وَل  .وصحَّ

 .ًمٞمس سم٤معمٕمروف: وىم٤مل اًمذهٌل  .صدوق: وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م 

 ( 6/63) ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق حمٛمد سمـ يقؾمػ ( 6)
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 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع يمٜم٤م إذا يمٜم٤م : حيٞمكوًمٚمٌخ٤مري قمـ ُمًدد قمـ 

 " ضمٚمًٜم٤م إذا " - ومٞمف اًمٌخ٤مري ؿمٞمخ - ُمًدد قمـ داود وٕيب .اًمّمالة

 رواي٦م ُمـ وًمف ، حيٞمك قمـ ظمالد سمـ حمٛمد رواي٦م ُمـ ًمإلؾمامقمٞمكم وُمثٚمف، 

 يمالمه٤م يقٟمس سمـ قمٞمًك قمـ "ُمًٜمده" ذم إؾمح٤مقو ، ُمًٝمر سمـ قمكم

  .ٟمحقه إقمٛمش قمـ

 صم٧ٌم اظمتّم٤مر اًمرواي٦م هذه ذم وىمع ( ضمؼميؾ قمغم اًمًالم ىمٚمٜم٤م: )  ىمقًمف

 يمذا " قم٤ٌمده ُمـ اهلل قمغم اًمًالم ىمٚمٜم٤م " وهق اعمذيمقرة حيٞمك رواي٦م ذم

 اًمٌخ٤مري ؿمٞمخ - ُمًدد قمـ داود أسمق وأظمرضمف ، ومٞمٝم٤مٌخ٤مري ًمٚم وىمع

 ـمريؼ ُمـ "آؾمتئذان" ذم ٌخ٤مريًمٚم ويمذا.  " قم٤ٌمده ىمٌؾ " وم٘م٤مل - ومٞمف

 .اًمرواي٤مت أيمثر ذم اعمِمٝمقر وهق .إقمٛمش قمـ همٞم٤مث سمـ طمٗمص

 ذم وًمٗمٔمف " اًمًالم هق اهلل إنَّ  " ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمقىمع يتٌلم اًمزي٤مدة وهبذه

 هق اهلل وم٢من ، اهلل قمغم اًمًالم شم٘مقًمقا ٓ " اعمذيمقرة حيٞمك رواي٦م

 ."اًمًالم

 قمـ ٟمٛمػم سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ذم ( وومالن ومالن قمغم اًمًالم: )  ىمقًمف

 رواي٦م ُمـ وًمإلؾمامقمٞمكم.  " اعمالئٙم٦م يٕمٜمقن " ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد إقمٛمش

 سمـ ٛمدحم رواي٦م ُمـ ًمٚمناج وُمثٚمف.  " اعمالئٙم٦م ومٜمٕمدّ  " ُمًٝمر سمـ قمكم

 ." اهلل ؿم٤مء ُم٤م اعمالئٙم٦م ُمـ ومٜمٕمدُّ  " سمٚمٗمظ إقمٛمش قمـ ومْمٞمؾ

 وٟمحقه ، اًمّمالة أصمٜم٤مء ذم سمذًمؽ ٛمٝمؿيمٚمَّ  أٟمف فم٤مهره ( وم٤مًمتٗم٧مُّ : )  ىمقًمف

 ذم ، ٌخ٤مرياًم قمٜمد - ؿم٘مٞمؼ وهق - وائؾ أيب قمـ طمّملم رواي٦م ذم

 سملم ًمٙمـ " ىمقًمقا:  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومًٛمٕمف " سمٚمٗمظ اًمّمالة أواظمر
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،  ومٞمف سمذًمؽ ظم٤مـمٌٝمؿ اًمذي اعمحؾَّ  اعمذيمقرة روايتف ذم همٞم٤مث سمـ طمٗمص

 أىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اٟمٍمَف  ومٚمامَّ  " وًمٗمٔمف .اًمّمالة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد وأٟمف

 ُمـ اٟمٍمف ومٚمام " أيْم٤مً  يقٟمس سمـ قمٞمًك رواي٦م وذم " سمقضمٝمف قمٚمٞمٜم٤م

 ." ىم٤مل اًمّمالة

 ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف:  طم٤مصٚمف ُم٤م اًمٌٞمْم٤موي ىم٤مل ( اًمًالم هق اهلل إنَّ : )  ىمقًمف

 يمؾَّ  وم٢منَّ  ، ي٘م٤مل أن جي٥م ُم٤م قمٙمس ذًمؽ أنَّ  وسملمَّ ،  اهلل قمغم اًمتًٚمٞمؿ أٟمٙمر

  .وُمٕمٓمٞمٝم٤م ُم٤مًمٙمٝم٤م وهق وُمٜمف ًمف ورمح٦م ؾمالم

 إًمٞمف اعمرضمقع فٕٟمَّ  اهلل قمغم اًمًالم قمـ اًمٜمٝمل وضمف:  اًمتقرسمِمتل وىم٤مل

 قمغم اعمدقمق وهق ًمف يدقمك ومٙمٞمػ . اعمذيمقرة اعمٕم٤مين قمـ اعمتٕم٤مزم سم٤معم٤ًمئؾ

  .؟ احل٤مٓت

 قمغم اًمًالم شم٘مقًمقا ومال اًمًالم ذو هق اهلل أنَّ  اعمراد:  يباخلٓم٤م وىم٤مل

 أٟمف إًمٞمف إو٤مومتف ذم إُمر وُمرضمع ، يٕمقد وإًمٞمف سمدأ ُمٜمف اًمًالم وم٢من اهلل

 طمظ إمم ُمرضمٕمٝم٤م يٙمقن أن وحيتؿؾ .وقمٞم٥م آوم٦م يمؾ ُمـ اًمًالم ذو

  .واعمٝم٤مًمؽ أوم٤مت ُمـ اًمًالُم٦م ُمـ يٓمٚمٌف ومٞمام اًمٕمٌد

 يٕمٜمل ، شمٕم٤ممم اهلل أؾمامء ُمـ اؾمؿ ماًمًال أن ُمٕمٜم٤مه:  اًمٜمقوي وىم٤مل

 ، قمٚمٞمٝمؿ اعمًٚمؿ وىمٞمؾ،  أوًمٞم٤مءه اعمًٚمؿ:  وي٘م٤مل ، اًمٜم٘م٤مئص ُمـ اًم٤ًمل

 اًمًالُم٦م إمم حل٤مضمتٝمؿ اخلٚمؼ إمم يٍمومقه أن أُمرهؿ:  إٟم٤ٌمري اسمـ ىم٤مل

 .قمٜمٝم٤م وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وهمٜم٤مه

 " ىمٚمتٛمقه٤م إذا وم٢مّٟمٙمؿ "ذم رواي٦م هلام  (ؾنكؽؿ إذا ؾعؾتؿ ذفؽ  ):  ؿقفف

 ىمقًمف سملم ُمٕمؽمض يمالم وهق ، اًمّّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم:  أي، 
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  .إًمخ. .أؿمٝمد ىمقًمف وسملم ، اًمّّم٤محللم

 واطمداً  اعمالئٙم٦م قمدّ  قمٚمٞمٝمؿ أٟمٙمر ًمٙمقٟمف هب٤م ًمالهتامم ّدُم٧مىمُ  وإّٟمام

 يِمٛمؾ ًمٗمٔم٤مً  ٛمٝمؿومٕمٚمَّ  ، ذًمؽ ُمع هلؿ اؾمتٞمٕم٤مهبؿ يٛمٙمـ وٓ،  واطمداً 

 وهمػمهؿ واًمّّمّدي٘ملم واعمرؾمٚملم اًمٜمٌّّٞملم ُمـ اعمالئٙم٦م همػم ُمع اجلٛمٞمع

 .ملسو هيلع هللا ىلص أوشمٞمٝم٤م اًمتل اًمٙمٚمؿ ضمقاُمع ُمـ وهذا ، ُمِمّ٘م٦م سمٖمػم

 اخلػم ومقاشمح قمٚمؿ حمّٛمداً  وأنّ  : ُمًٕمقد اسمـ سم٘مقل اإلؿم٤مرة ذًمؽ وإمم

 ُمتقاًمٞم٤مً  اًمّتِمّٝمد ؾمٞم٤مق ـمرىمف سمٕمض ذم ورد وىمد، يمام شم٘مّدم  .وظمقامتف

 .اًمّرواة شمٍّمف ُمـ وهق ، سمٕمد اعمذيمقر اًمٙمالم وشم٠مظمػم

،  اعمْم٤مف ٛمعَ اجلْ  أنّ  قمغم سمف اؾمتدل ( صوفح هلل ظبدٍ  ـّؾ : )  ففؿق

 صمؿّ ،  اًمّّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد أّوًٓ  ًم٘مقًمف ، يٕمؿّ  واًمالم سم٤مًٕمػ حغمَّ اعمُْ  ٛمعَ واجلْ 

  .ص٤مًمح قمٌد يمّؾ  أص٤مسم٧م:  ىم٤مل

 هذه وذم ، ًمٚمٕمٛمقم اًمّتٙمًػم َجع أنّ  قمغم دًمٞمؾ ومٞمف:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 .ٟمٔمر اًمٕم٤ٌمرة

  .صٞمٖم٦م ًمٚمٕمٛمقم أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 اًمٕمرب ًم٤ًمن ذم قمٜمدٟم٤م سمف ُم٘مٓمقع وهق:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

ٜم٦ّم اًمٙمت٤مب أًمٗم٤مظ وشمٍّموم٤مت ًّ  ُمـ ومرد هبذا وآؾمتدٓل:  ىم٤مل ، واًم

 .قمٚمٞمف ًمالىمتّم٤مر ٓ ، حتَم ٓ أومراد

قمـ  حيٞمك قمـ ُمًّدد ًمٚمٌخ٤مري قمـو ( وإرض افّسامء دم: )  ؿقفف

امء سملم أو " إقمٛمش  ًّ  وإَّٓ  ، ُمًّدد ُمـ ومٞمف واًمِّمّؽ ،  " رضوإ اًم

امء أهؾ ُمـ " سمٚمٗمظ حيٞمك قمـ همػمه رواه وم٘مد ًّ  وأظمرضمف " وإرض اًم
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 .وهمػمه اإلؾمامقمٞمكمّ 

 ُمـ ًمٞمتخػّم  صمؿّ  "وًمٚمٌخ٤مري (  صوء مو ادسلفي مـ ؾؾقتخّر : ) ؿقفف 

 اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ - ُمًّدد قمـ داود أسمق زاد،  " ومٞمدقمق إًمٞمف أقمجٌف اًمّدقم٤مء

 ومٚمٞمدع " سمٚمٗمظ آظمر وضمف ُمـ ٤مئّل ـاًمٜمًّ وٟمحقه،  " سمف ٞمدقمقوم " - ومٞمف

 ."سمف

 ُم٤م اًمّدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػّم  صمؿّ  " إقمٛمش قمـ قمٞمًك قمـ وإلؾمح٤مق

 ًمٞمتخػّم  صمؿّ  " ٌخ٤مرياًم قمٜمد وائؾ أيب قمـ ُمٜمّمقر رواي٦م وذم،  " أطم٥ّم 

 " اعم٠ًمًم٦م ُمـ " سمٚمٗمظ عمًٚمؿٍ  وٟمحقه ، " ؿم٤مء ُم٤م اًمّثٜم٤مء ُمـ

 أُمر ُمـ اعُمّمكمِّ  اظمت٤مر سمام اًمّّمالة ذم اًمّدقم٤مء ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 .وأظمرة اًمّدٟمٞم٤م

،  حـقػي وأبق وضووٌس  افـّخعلّ  ذفؽ دم خوفػ:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 .اًم٘مرآن ذم يقضمد سمام إَّٓ  اًمّّمالة ذم يدقمق ٓ:  وم٘م٤مًمقا

،  احلٜمٗمّٞم٦م يمت٥م ذم واعمٕمروف ، طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ شمٌٕمف وُمـ هق أـمٚمؼ يمذا

 ، احلدي٨م ذم صم٧ٌم أو اًم٘مرآن ذم ضم٤مء سمام إَّٓ  اًمّّمالة ذم يدقمق ٓ أّٟمف

 أن ُمـ أقمؿّ  واعم٠مصمقر:  ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل. ُم٠مصمقراً  يم٤من ُم٤م:  سمٕمْمٝمؿ وقم٤ٌمرة

  .ُمرومقع همػم أو ُمرومققم٤مً  يٙمقن

ـّ   اسمـ ىمقل قمغم يردّ  الا ويمُ  ، قمٚمٞمٝمؿ يردّ  اًم٤ٌمب طمدي٨م فم٤مهر ًمٙم

 .أظمرة سم٠مُمر إَّٓ  اًمّّمالة ذم يدقمق ٓ:  ؾمػميـ

 اًمٗم٤مطمش أراد وم٢من ، اًمّدٟمٞم٤م أُمر ذم ي٘مٌح ُم٤م:  عّقيافّشوؾ بعض واشتثـك

 ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمحّرُم٦م سم٤مُٕمقر اًمّدقم٤مء أنّ  ؿمّؽ  ومال وإَّٓ  ، ومٛمحتٛمؾ اًمٚمٗمظ ُمـ
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  .جيقز ٓ

 .أطمًٜمٝم٤م ُمـ أظم٤ٌمر اًمّتِمّٝمد سمٕمد ي٘م٤مل ومٞمام ورد وىمد

 سمـ قمٛمػم ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر وأسمق ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه ُم٤م

 ذم اًمّتِمّٝمد يٕمٚمٛمٜم٤م - ُمًٕمقد اسمـ يٕمٜمل - اهلل قمٌد يم٤من : ىم٤مل ؾمٕمد

 إيّن  اًمٚمٝمؿّ :  ومٚمٞم٘مؾ،  اًمّتِمّٝمد ُمـ أطمديمؿ ومرغ إذا:  ي٘مقل صمؿّ  اًمّّمالة

 اًمنّمّ  ُمـ سمؽ وأقمقذ ، أقمٚمؿ لَ  وُم٤م ُمٜمف قمٚمٛم٧م ُم٤م يمّٚمف اخلػم ُمـ أؾم٠مًمؽ

 ؾم٠مًمؽ ُم٤م ظمػم ُمـ أؾم٠مًمؽ إيّن  اًمٚمٝمؿّ  . أقمٚمؿ لَ  وُم٤م ُمٜمف قمٚمٛم٧م ُم٤م يمّٚمف

 قم٤ٌمدك ُمٜمف اؾمتٕم٤مذك ُم٤م ّذ  ُمـ سمؽ وأقمقذ ، اًمّّم٤محلقن قم٤ٌمدك ُمٜمف

 ٟمٌّل  يدع لَ :  وي٘مقل:  ىم٤مل . أي٦م  طمًٜم٦مً  اًمّدٟمٞم٤م ذم آشمٜم٤م رسّمٜم٤م . اًمّّم٤محلقن

  ص٤مًمح وٓ
ٍ
  .اًمّدقم٤مء هذا ذم دظمؾ إَّٓ  سمٌمء

  .اًم٘مرآن ذم ورد مم٤ّم هق وًمٞمس ، ُمرومقع همػم اعم٠مصمقر ُمـ وهذا

 اًمّدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػّم  صمؿّ  " قمٚمٞمف اعمّتٗمؼ سم٤محلدي٨م اًمٌٞمٝم٘مّل  اؾمتدلَّ  وىمد

 أطمديمؿ ومرغ إذا : رومٕمف هريرة أيب وسمحدي٨م،  " سمف ومٞمدقمق إًمٞمف أقمجٌف

 سمدا سمام ًمٜمٗمًف يدقمق صمؿّ  : آظمره وذم . احلدي٨م  سم٤مهلل ومٚمٞمتٕمّقذ اًمّتِمّٝمد ُمـ

 .اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف هٙمذا . ًمف

 ُمـ هّن٤مٕ،  صحٞمح٦م اًمّزي٤مدة وهذه ، ُمًٚمؿ ذم احلدي٨م وأصؾ

  .ُمًٚمؿ ٝم٤مأظمرضم اًمتل اًمّٓمريؼ

 وضمقسمف قمدم قمغم سمدال   اًمٌّمء آطم٤مد ذم اًمّتخٞمػم ًمٞمس:  رؿمٞمد اسمـ ىم٤مل

  .وصٗمف ذم اًمّتخٞمػم وي٘مع،  واضم٤ٌمً  اًمٌّمء أصؾ يٙمقن وم٘مد ،

 إُمر سمّمٞمٖم٦م يم٤من وإن " ًمٞمتخػّم  صمؿّ  " ىمقًمف:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم وىم٤مل
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 .ًمٚمٜمّدب شمرد ُم٤م يمثػماً  ًمٙمٜمّٝم٤م

 .باًمقضمق قمدم قمغم اإلمجوع سمٕمْمٝمؿ واّدقمك

 ُم٤م ضووسٍ  ظـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمّرّزاق قمٌد أظمرج وم٘مد ، ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 هريرة أيب طمدي٨م ذم هب٤م اعم٠مُمقر آؾمتٕم٤مذة وضمقب يرى أّٟمف قمغم يدّل 

 ؟ اًمّتِمّٝمد سمٕمد ىم٤مهل٤م هؾ:  اسمٜمف ؾم٠مل أّٟمف وذًمؽ،  ( )ب اًم٤ٌم ذم اعمذيمقر

  .افّظوهر أهؾ بعض ؿول وبف .اًمّّمالة يٕمٞمد أن وم٠مُمره ، ٓ:  وم٘م٤مل

  .أيْم٤مً  إّول اًمّتِمّٝمد ذم سمقضمقهب٤م وم٘م٤مل حزم ابـ ؾرطوأ

 " اًمّدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػّم  صمؿّ  " ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ًمقٓ:  اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل

 اًمٜمٌّّل  قمغم اًمّّمالة سمقضمقب أيْم٤مً  افّشوؾعلّ  ىم٤مل وىمد ، سمقضمقهب٤م ًم٘مٚم٧م

 .اًمّتِمّٝمد سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص

 لَ  أّٟمف،  وآظمرون واًمّٓمح٤موّي  أشم٤ٌمقمف ُمـ اًمّٓمؼمّي  اًمّٓمّٞم٥م أسمق واّدقمك

 دقمقى ُمع اًم٤ٌمب سمحدي٨م ٟمدسمّٞمتٝم٤م قمغم واؾمتدًّمقا ، ذًمؽ إمم ًٌؼيُ 

 .اإلمجوع

 يدّل  ُم٤م وؽرمهو وافّشعبلّ  افبوؿر جعػر أيب ظـ ورد ّٕٟمف،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

  .سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل قمغم

 طمدي٨م راوي - ُمًٕمقد اسمـ قمـ صّح  أّٟمف،  ذًمؽ ُمـ وأقمج٥م

 ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر وأيب ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ومٕمٜمد ، ي٘متْمٞمف ُم٤م - اًم٤ٌمب

 ذم اًمّرضمؾ يتِمّٝمد:  اهلل قمٌد ىم٤مل:  ىم٤مل إطمقص أيب إمم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ 

 .سمٕمد ًمٜمٗمًف يدقمق صمؿّ ،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم ُيّمكمِّ  صمؿّ ،  اًمّّمالة

_______________ 
 .أيت إن ؿم٤مء اهلل سمٕمد طمدي٨م طمدي٨م أيب هريرة : أي   (6)
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 أصحوب وبعُض  .ظـف افّروايتغ إحدى دم أمحُد  افّشوؾعل   واؾؼ وؿد

 .موفؽ

 شمريمٝم٤م إن:  ىم٤مل ًمٙمـ،  سم٤مًمقضمقب أيْم٤مً  راهقيف بـ إشحوق وؿول

:  وؿقؾ ، يم٠ممحد ىمقًملم اعم٠ًمًم٦م ذم ًمف إنّ :  ؾؼقؾ ، جيزئف أن رضمقت ٟم٤مؾمٞم٤مً 

  .ذـم٤مً  ٓ واضم٦ٌم يراه٤م يم٤من سمؾ

 وٓ ىمٌٚمف ٓ اًمّتِمّٝمد سمٕمد قمّٞمٜمٝم٤م سمٙمقٟمف اًمِّم٤مومٕمّل  شمٗمّرد ىمّٞمد ُمـ وُمٜمٝمؿ

  .قمٜمده جيزئ لَ  ُمثالً  اًمّتِمّٝمد أصمٜم٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم صغمَّ  ًمق طمّتك،  ومٞمف

 اعمًٚمٛملم سمجٛمٞمع يّي  اًمّّمالة شمرك:  ومت٤مويف ذم اًم٘مّٗم٤مل ىم٤مل : دةٌ ـؾوئ

 أن سمدّ  وٓ ، واعم١مُمٜم٤مت وًمٚمٛم١مُمٜملم زم اهمٗمر اًمٚمٝمؿّ :  ي٘مقل اعُمّمكمِّ  ٕنّ 

الم " اًمّتِمّٝمد ذم ي٘مقل ًّ  ومٞمٙمقن " اًمّّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًم

 ٦ميم٤مومّ  طمّؼ  وذم ٟمٗمًف طمّؼ  وذم رؾمقًمف طمّؼ  وذم اهلل سمخدُم٦م ُم٘مٍّماً 

 .سمؽميمٝم٤م اعمٕمّمٞم٦م قمٔمٛم٧م وًمذًمؽ ، اعمًٚمٛملم

ٌٙمّل  ُمٜمف واؾمتٜمٌط ًّ  وأنّ  ، اهلل طمّؼ  ُمع ًمٚمٕم٤ٌمد طمّ٘م٤مً  اًمّّمالة ذم أنّ :  اًم

 يقم إمم جيلء وُمـ،  ُم٣م ُمـ اعم١مُمٜملم َجٞمع سمحّؼ  أظمؾَّ  شمريمٝم٤م ُمـ

الم " ومٞمٝم٤م ىمقًمف ًمقضمقب اًم٘مٞم٤مُم٦م ًّ  ." اًمّّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًم
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 لدبطونالحديث الدادس وا
,  ُظْجرة بـ ـعى لـِ قَ فؼِ :  ؿول,  فقذ أيب بـ افّرمحـ ظبد ظـ - 215

ـّبلّ  نّ إ ؟ هدّييً  فؽ أهدي أٓ:  ؾؼول يو :  ؾؼؾـو,  ظؾقـو خرج ملسو هيلع هللا ىلص اف

 ؾؼول ؟ ظؾقؽ ُكصع   ؾؽقػ , ظؾقؽ ؿسؾّ كُ  ـقػ ـوؿْ ظؾِ  ؿد,  اهلل رشقَل 

ًَ صؾ   امـ,  حمّؿدٍ  آل وظذ حمّؿدٍ  ظذ صؾ   افؾفؿّ :  ؿقفقا:   إبراهقؿ ظذ ق

 ـام,  حمّؿدٍ  آل وظذ حمّؿدٍ  ظذ وبورك,  جمقٌد  محقٌد  إّكؽوظذ آل إبراهقؿ 

 ( ).جمقٌد  محقٌد  إّكؽوظذ آل إبراهقؿ  إبراهقؿ ظذ بورـً

 

 أيب اسمـ واًمد وهق،  يمٌػم شم٤مسمٕمّل  ( فقذ أيب بـ افّرمحـ ظبد: ) ؿقفف 

 ( ).ضمّده إمم يٜم٥ًم ًمٞمغم أيب سمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ حمّٛمد اًمٙمقوم٦م وم٘مٞمف ًمٞمغم

 أيب اسمـ قمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ومٓمر رواي٦م ذم ( ُظْجرة بـ ـعى لـِ قَ فؼِ ) :  ؿقفف

 .اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف .إٟمّم٤مرّي  قُمْجرة سمـ يمٕم٥م ًم٘مٞمٜمل : ًمٞمغم

،  وشمٕمّ٘مٌف ، أٟمٗمًٝمؿ ُمـ أٟمّم٤مرّي  أّٟمف،  اًمقاىمدّي  قمـ ؾمٕمد اسمـ وٟم٘مؾ

 .سمٚمقّي  أّٟمف واعمِمٝمقر ، إٟمّم٤مر ٟم٥ًم ذم أضمده لَ :  وم٘م٤مل

_______________ 
( 6442)واًمٌخ٤مري أيْم٤ًم ، سمـ قمٞمًك ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل ( 0643)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ُمـ ـمريؼ احلٙمؿ يمالمه٤م قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم سمف(  332) وُمًٚمؿ 

قمٌد اًمرمحـ ، : اؾمؿ اسمـ أيب ًمٞمغم ( :  036/  66)  "ضم٤مُمع إصقل"ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم (6)

اسمـ أيب ًمٞمغم ًمقًمِده حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ، : وىمد ي٘م٤مل  . وهق شم٤مسمٕمّل ُمِمٝمقر

وإذا أـمٚمؼ  . ذه٥م وىمقلوهق ىم٤ميض اًمٙمقوم٦م إُم٤مم ُمِمٝمقر ذم اًمٗم٘مف ، ص٤مطم٥م ُم

صمقن اسمـ أيب ًمٞمغم وم٢مٟمَّام يٕمٜمقن أسم٤مه ، وإذا أـمٚمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء اسمـ أيب ًمٞمغم وم٢مٟمَّام يٕمٜمقن  اعمحدِّ

ف سم٤مًمِمٕمٌل ، واحلٙمؿ سمـ  633وُم٤مت ؾمٜم٦م  .23ًمد حمٛمد هذا ؾمٜم٦م ووُ  .حمٛمداً  ، وشمٗم٘مَّ

 اٟمتٝمك .قُمَتْٞم٦ٌم
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 ( ).إٟمّم٤مر طم٤مًمػ سمٚمقّي  أّٟمف:  افؼقفغ بغ واجلؿع

 اًمت٘مٞم٤م اًمذي اعمٙم٤منَ  احلٙمؿ قمـ ُِمْٖمَقل سمـ ُم٤مًمؽ قمـ اعمح٤مريبّ  وقملّم 

 يٓمقف وهق ًمف ىم٤مل يمٕم٤ٌمً  أنّ  " سمٚمٗمظ ـمري٘مف ُمـ اًمّٓمؼمّي  وم٠مظمرضمف ، سمف

 ." سم٤مًمٌٞم٧م

 اًمّرمحـ قمٌد سمـ قمٞمًك سمـ اهلل قمٌد زاد ( هدّيي فؽ هديأُ  أٓ) :  ؿقفف

 ." ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمـ ؾمٛمٕمتٝم٤م " ذم اًمٌخ٤مري يمام ضمّده قمـ ًمٞمغم أيب سمـ

 .واًمٙمن اًمٗمتح " أنّ  " ذم جيقز ( ظؾقـو خرج ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  إنّ ) :  ؿقفف

ٞم٤مق هذا ذم:  " اًمٕمٛمدة ذح " ذم اًمٗم٤ميمٝم٤مينّ  وىم٤مل ًّ  شم٘مديره إوامر اًم

  . ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إنّ :  يمٕم٥م وم٘م٤مل .ٟمٕمؿ:  اًمّرمحـ قمٌد وم٘م٤مل، 

٤ٌّمسم٦م رواي٦م ذم سحي٤مً  ذًمؽ وىمع:  ىمٚم٧م  " سمٚمٗمظ ؿمٕم٦ٌم قمـ وقمّٗم٤من ؿم

 اهلل قمٌد رواي٦م وذم " ومقائده " ذم ( ) ٕمّل ٚمَ اخْلِ  أظمرضمف .ىم٤مل .سمغم:  ىمٚم٧م

 .وم٘م٤مل ، زم وم٤مهده٤م سمغم:  وم٘مٚم٧م " وًمٗمٔمف،  اعمذيمقرة قمٞمًك سمـ

 سمـ يمٕم٥م قمـ اًمّرواي٤مت ُمٕمٔمؿ ذم يمذا ( اهلل يو رشقَل :  ؾؼؾـو) :  ؿقفف

_______________ 
 .ُمدين ًمف صح٦ٌم: ٤مريُّ ، وىم٤مل أـمٚمؼ أٟمَّف أٟمّم٤مري اًمٌخ( :  333/  6) ىم٤مل ذم اإلص٤مسم٦م ( 6)

وىمٞمؾ  .يمٜمٞمتف أسمق إؾمح٤مق سم٤مسمٜمف إؾمح٤مق: ذيمره اسمـ ؾمٕمد سم٢مؾمٜم٤مده ، وىمٞمؾ  .يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد

أنَّ يَد يمٕم٥م ىُمٓمٕم٧م ذم ، وأظمرج اسمـ ؾمٕمد سمًٜمٍد ضمٞمٍد قمـ صم٤مسم٧م سمـ قمٌٞمد  .أسمق قمٌد اهللَّ: 

اصمٜمتلم ،  :وىمٞمؾ ، ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م إطمدى : ىمٞمؾ  .سمٕمض اعمٖم٤مزي ، صمؿ ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م

 .اٟمتٝمك سمتجقز .ؾمٌع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م: وًمف مخس ، وىمٞمؾ  .صمالث ومخًلم: وىمٞمؾ 

وشمقذم هب٤م ؾمٜم٦م  . 336وًمد سمٛمٍم ؾمٜم٦م . هق أسمق احلًـ قمكم سمـ احلًلم اعمقصكم اعمتقرم  (6)

346.  

سمٙمن اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م : واخلٚمٕمل ( :  063/  0)  "وومٞم٤مت إقمٞم٤من"ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من ذم  

وٟم٥ًم إًمٞمٝم٤م أسمق احلًـ ، ه٤م قملم ُمٝمٛمٚم٦م ، هذه اًمٜم٦ًٌم إمم اخلٚمع وومتح اًمالم وسمٕمد

َٚمع ُٕمالك ُمٍم ، وم٤مؿمتٝمر سمذًمؽ وقمرف سمف، اعمذيمقر   اٟمتٝمك. ٕٟمَّف يم٤من يٌٞمع سمٛمٍم اخْلِ
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قمٜمد  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم وىمع ويمذا ، اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م " ٚمٜم٤مىم " قُمْجرة

 ـمٚمح٦م طمدي٨م وذم،  أمحد قمٜمد سمريدة أيب طمدي٨م ذم وُمثٚمف ، اًمٌخ٤مري

 .اًمّٓمؼمّي  قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م وذم،  اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد

 قمٛمر سمـ طمٗمص قمـ - اًم٤ٌمب طمدي٨م سمًٜمد - داود أيب قمٜمد ووىمع

 .سم٤مًمِّمّؽ  " اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىم٤مًمقا أو ىمٚمٜم٤م "قمـ احلٙمؿ  ؿمٕم٦ٌم قمـ

اج قمٜمد ووىمع ، ُمٜمٝمؿ طمي ُمـ أو اًمّّمح٤مسم٦م واعمراد  واًمّٓمؼماينّ  اًمّنّ

،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب أنّ  ، سمف احلٙمؿ قمـ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس رواي٦م ُمـ

 .ىم٤مًمقا

١مال أنّ  اًمّٔم٤مهر:  اًمٗم٤ميمٝم٤مينّ  وىم٤مل ًّ  ُمـ ٓ سمٕمْمٝمؿ ُمـ صدر اًم

  .سم٤مًمٙمؾ اًمٌٕمض قمـ اًمّتٕمٌػم ومٗمٞمف،  َجٞمٕمٝمؿ

١مال سم٤مذ اًمذي هق يمٕم٥م يٙمقن أن ضمّداً  ويٌٕمد:  ىم٤مل صمؿّ  ًّ  ُمٜمٗمرداً  اًم

 أضم٤مب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ٕنّ ،  ذًمؽ جيقز ٓ سمؾ ، ًمٚمّتٕمٔمٞمؿ اًمتل سم٤مًمٜمّقن وم٠مشمك

٤مئؾ يم٤من ومٚمق،  " ىمقًمقا " سم٘مقًمف ًّ :  ي٘مؾ ولَ ،  ىمؾ:  ًمف ًم٘م٤مل واطمداً  اًم

 اٟمتٝمك .ىمقًمقا

 طمداًمقا اًمّّمح٤ميبّ  ي٠ًمل أن اعم٤مٟمع وُم٤م،  اجلقاز ٟمٗمل وضمف زم ئمٝمر ولَ 

 ذم اًمٙمّؾ  اؿمؽماك إمم إؿم٤مرة اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م ملسو هيلع هللا ىلص ومٞمجٞم٥م احلٙمؿ قمـ

  ؟.احلٙمؿ

١مال ٟمٗمس ذم أنّ  وي١ميّمده ًّ  ومٙمٞمػ قمٚمٞمؽ ٟمًٚمؿ يمٞمػ قمرومٜم٤م ىمد " اًم

 ومحًـ وًمٖمػمه ًمٜمٗمًف ؾم٠مل أّٟمف قمغم ومدلَّ  اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م يمّٚمٝم٤م " ُٟمّمكمِّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ظمٓم٤مب ذم اًمٕمٔمٛم٦م سمٜمقن اإلشمٞم٤من ًمٙمـ . اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م اجلقاب
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ـّ ي ٓ  .سم٤مًمّّمح٤ميبّ  ٔم

٤مئؾ أنّ  صم٧ٌم وم٢من ًّ  واطمداً  يم٤من أّٟمف صم٧ٌم وإن ، ومقاوح ُمتٕمّدداً  يم٤من اًم

١مال أنّ  إمم اإلؿم٤مرة اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م اإلشمٞم٤من ذم وم٤محلٙمٛم٦م،  ًّ  سمف خيتّص  ٓ اًم

 اجلٛمع ُمـ فم٤مهره قمغم ومحٛمٚمف ، ذًمؽ قمغم يقاوم٘مف وُمـ ٟمٗمًف يريد سمؾ، 

 .اعمٕمتٛمد هق

 . اًمّٓمرق سمٕمض ذم ردو ىمد اًمٗم٤ميمٝم٤مينّ  ٟمٗم٤مه اًمذي أنّ  قمغم

 وم٘مٚم٧م إًمٞمف ىمٛم٧م " سمٚمٗمظ احلٙمؿ قمـ إضمٚمح ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼمّي  ومٕمٜمد

الم:  ًّ :  ىم٤مل ؟ اهلل ي٤م رؾمقَل  قمٚمٞمؽ اًمّّمالة ومٙمٞمػ ، قمرومٜم٤مه ىمد قمٚمٞمؽ اًم

 .احلدي٨م .حمّٛمد قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ  ىمؾ

١مال سم٤مذ ُمـ شمٕمٞملم ُمـ وىمٗم٧م وىمد ًّ  : وهؿ َج٤مقم٦م قمغم اًم

 ظم٤مرضم٦م سمـ وزيد - اًمٜمّٕمامن واًمد - ؾمٕمد سمـ وسمِمػم قُمْجرة سمـ يمٕم٥م

 .سمِمػم سمـ اًمّرمحـ وقمٌد هريرة وأسمق اهلل قمٌٞمد سمـ وـمٚمح٦م إٟمّم٤مرّي 

 سمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ حمّٛمد رواي٦م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ومقىمع:  يمٕم٥م أُّم٤م

ٜمد هبذا احلٙمؿ قمـ ًمٞمغم أيب ًّ  .قمٚمٛمٜم٤م ىمد اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىمٚم٧م : سمٚمٗمظ اًم

،  وهمػممه٤م وُمًٚمؿ ُم٤مًمؽ قمٜمد ُمًٕمقد أيب طمدي٨م ومٗمل:  سمِمػم وأُّم٤م

:  ؾمٕمد سمـ سمِمػم ًمف وم٘م٤مل ، قم٤ٌمدة سمـ ؾمٕمد جمٚمس ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رأى أّٟمف

 احلدي٨م .قمٚمٞمؽ ُٟمّمكمِّ  أن اهلل أُمرٟم٤م

 ؾم٠مًم٧م أٟم٤م:  ىم٤مل طمديثف ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  وم٠مظمرج : ظم٤مرضم٦م سمـ زيد وأُّم٤م

 اًمٚمٝمؿّ :  وىمقًمقا،  اًمّدقم٤مء ذم واضمتٝمدوا قمكمّ  صّٚمقا:  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 : ىم٤مل ـمٚمح٦م طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼمّي  وأظمرج .احلدي٨م " حمّٛمد قمغم صؾِّ 
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 .واطمد طمديثٝمام وخمرج ؟ قمٚمٞمؽ اًمّّمالة يمٞمػ اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىمٚم٧م

ي٤م :  ىم٤مل أّٟمف طمديثف ُمـ اًمِّم٤مومٕمّل  وم٠مظمرج:  هريرة أيب طمدي٨م وأُّم٤م

 .؟ قمٚمٞمؽ ُٟمّمكمِّ  يمٞمػ اهلل رؾمقَل 

 ذم اًم٘م٤ميض ؾإؾمامقمٞم وم٠مظمرضمف:  سمِمػم سمـ اًمّرمحـ قمٌد طمدي٨م وأُّم٤م 

 . ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  ىمٞمؾ أو،  ىمٚم٧م:  ىم٤مل " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم اًمّّمالة ومْمؾ " يمت٤مب

 رواي٦م ُمـ "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق وأهبؿ ، اًمِّمّؽ  قمغم قمٜمده هٙمذا

٤مئَؾ  احلٙمؿ قمـ اًمّزّي٤مت ومحزة إضمٚمح ًّ :  وم٘م٤مل رضمٌؾ  ضم٤مء " وًمٗمٔمف .اًم

 .ٛمٜم٤مقمٚمِ  ىمد اهلل ي٤م رؾمقَل 

١مال هلذا ووىمع ًّ  ـمريؼ ُمـ واخلٚمٕمّل  اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف . ؾم٥ٌم اًم

 قمـ زيمرّي٤م سمـ إؾمامقمٞمؾ طمّدصمٜم٤م اًمّزقمٗمراينّ  اًمّّم٤ٌمح سمـ حمّٛمد سمـ احلًـ

 أيب سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ احلٙمؿ قمـ ُِمْٖمَقل سمـ وُم٤مًمؽ وُمًٕمر إقمٛمش

 يّمّٚمقن وُمالئٙمتف اهلل إنّ )  ٟمزًم٧م عَم٤ّم:  ىم٤مل،  قُمْجرة سمـ يمٕم٥م قمـ ًمٞمغم

 .احلدي٨م.   ٛمٜم٤مقمٚمِ  ىمد ، اهلل قَل ي٤م رؾم:  ىمٚمٜم٤م.  أي٦م(  اًمٜمٌّّل  قمغم

 سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ سمّٙم٤مر سمـ حمّٛمد قمـ احلدي٨م هذا ُمًٚمؿ أظمرج وىمد

 ، ذـمف قمغم ومٝمق ىمٌٚمف ُم٤م قمغم سمف أطم٤مل سمؾ،  ًمٗمٔمف يًؼ ولَ ،  زيمرّي٤م

اج وأظمرضمف  .يمذًمؽ وطمده ُِمْٖمَقل سمـ ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ اًمّنّ

 أيب سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ اًم٘م٤ميض وإؾمامقمٞمؾ واًمٌٞمٝم٘مّل  أمحد وأظمرج

 واًمّٓمؼمّي ،  ًمٞمغم أيب سمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ واًمّٓمؼماينّ ،  زي٤مد

اج ، إضمٚمح ـمريؼ ُمـ  وأسمق ، ومّرىمٝمام وزائدة ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ واًمّنّ

 قمـ يمّٚمٝمؿ اًمّزّي٤مت ومحزة إضمٚمح ـمريؼ ُمـ "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م
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 ـاًمّرمح قمٌد قمـ جم٤مهد ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  قمقاٟم٦م أسمق وأظمرج ، ُمثٚمف احلٙمؿ

 .ُمثٚمف ًمٞمغم أيب سمـ

:  وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رضمٌؾ  أشمك : اًمّٓمؼمّي  قمٜمد ـمٚمح٦م طمدي٨م وذم

 .؟ قمٚمٞمؽ اًمّّمالة ومٙمٞمػ .أي٦م(  وُمالئٙمتف اهلل إنّ )  ي٘مقل اهلل ؾمٛمٕم٧م

 خمّٗمٗم٤مً  اًمالم ويمن أّوًمف سمٗمتح اًمّرواي٦م ذم اعمِمٝمقر ( ؿـوؾِ ظَ  ؿد) :  ؿقفف

 .ًمٚمٛمجٝمقل ٤مءاًمٌٜم قمغم واًمّتِمديد أّوًمف وؿّ  سمٕمْمٝمؿ وضمّقز ،

 " وًمٗمٔمف .وسم٤مًمِّمّؽ  زي٤مد أيب سمـ يزيد قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م ذم ووىمع

اج أظمرج ويمذا " اخلٚمٞمٕم٤مت " ذم رّويٜم٤مه " قمٚمٛمٜم٤م أو قمٚمٛمٜم٤مه ىمد ىمٚمٜم٤م  اًمّنّ

 ." قمٚمٛمٜم٤مه أو قمٚمٛمٜم٤م " سمٚمٗمظ احلٙمؿ قمـ ُِمْٖمَقل سمـ ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ

 ، قمٚمٞمؽ ُٟمّمكمِّ  أن أُمرشمٜم٤م " اعمذيمقرة قمٛمر سمـ طمٗمص رواي٦م ذم ووىمع

الم وم٠مُّم٤م ، قمٚمٞمؽ ٟمًٚمؿ وأن ًّ  ُم٤م " قمرومٜم٤مه " وٌط وذم،  " قمرومٜم٤مه وم٘مد اًم

 أّٟمف شمٕم٤ممم اهلل قمـ سمٚمٖمتٜم٤م:  أي " أُمرشمٜم٤م " سم٘مقًمف وأراد " قمٚمٛمٜم٤مه " ذم شم٘مّدم

 .سمذًمؽ أُمر

 سمـ اهلل قمٌد رواي٦م وذم،  " اهلل أُمرٟم٤م " ُمًٕمقد أيب طمدي٨م ذم ووىمع

 ىمد اهلل وم٢منّ ،  اًمٌٞم٧م أهؾ قمٚمٞمٙمؿ اًمّّمالة يمٞمػ " قمٜمد اًمٌخ٤مري قمٞمًك

الم يمٞمٗمّٞم٦م اهلل قمٚمٛمٜم٤م:  أي " ؿٟمًٚمِّ  يمٞمػ قمٚمٛمٜم٤م ًّ  ًم٤ًمٟمؽ قمغم قمٚمٞمؽ اًم

  .سمٞم٤مٟمؽ وسمقاؾمٓم٦م

 ، سم٘مقًمف ُمراده سملّم  وم٘مد " قمٚمٞمٙمؿ " ىمقًمف ذم اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م إشمٞم٤مٟمف وأُّم٤م

 وهب٤م ، اًمّتٕمٔمٞمؿ هب٤م يريد أن ٓطمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اىمتٍم ًمق ّٕٟمف ، اًمٌٞم٧م أهؾ

١مال قاباجل ُمٓم٤مسم٘م٦م حتّمؾ ًّ  آل وقمغم حمّٛمد قمغم " ىم٤مل طمٞم٨م ًمٚم
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 ."حمّٛمد

١مال قمغم زي٤مدة اجلقاب ذم:  َُمـ ىم٤مل ىمقل قمـ يًتٖمٜمك وهبذا ًّ ،  اًم

١مال ٕنّ  ًّ  ذًمؽ قمـ اجلقاب ومقىمع،  قمٚمٞمف اًمّّمالة يمٞمٗمّٞم٦م قمـ وىمع اًم

 .آًمف قمغم اًمّّمالة يمٞمٗمّٞم٦م سمزي٤مدة

الم إمم إؿم٤مرة ومٞمف:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل (؟  ظؾقؽ كسؾؿ ـقػ) :  ؿقفف ًّ  اًم

الم " ىمقل وهق اًمّتِمّٝمد ذم اًمذي ًّ  اهلل ورمح٦م اًمٜمٌّّل  أهّي٤م قمٚمٞمؽ اًم

 سمٕمد:   أي " قمٚمٞمؽ ُٟمّمكمِّ  ومٙمٞمػ " سم٘مقهلؿ اعمراد ومٞمٙمقن " وسمريم٤مشمف

  .اٟمتٝمك .اًمّتِمّٝمد

الم وشمٗمًػم ًّ   .اًمّٔم٤مهر هق سمذًمؽ اًم

الم سمف اعمراد أنّ  وهق ، احتامًٓ  ومٞمف اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وطمٙمك ًّ  اًمذي اًم

 قمٞم٤مض ذيمر ويمذا ، أفمٝمر إّول إنّ :  وىم٤مل،  اًمّّمالة ُمـ سمف ؾيتحٚمَّ 

 .وهمػمه

 سمف يت٘مّٞمد ٓ اًمّتحّٚمؾ ؾمالم سم٠منّ  : اعمذيمقر آطمتامل سمٕمْمٝمؿ وردّ 

  .اّتػوؿوً 

 سم٠مّٟمف ادوفؽّقي مـ مجوظي ضمزم وم٘مد ، كظرٌ  آّتػوق كؼؾ ودم ، ىمٞمؾ يمذا

الم ، اًمّتحّٚمؾ ؾمالم قمٜمد ي٘مقل أن ًمٚمٛمّمكم يًتح٥ّم  ًّ  أهّي٤م ٚمٞمؽقم اًم

الم وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌّّل  ًّ  أيب اسمـ وىمٌٚمف،  قمٞم٤مض ذيمره ، قمٚمٞمٙمؿ اًم

 .وهمػمه زيد

قمٜمد  طمديثف ذم ُمًٕمقد أسمق زاد (؟  ظؾقؽ ُكصع   ؾؽقػ) :  ؿقفف

 ذًمؽ متٜمّقا وإّٟمام .ي٠ًمًمف لَ  أّٟمف متٜمّٞمٜم٤م طمّتك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومًٙم٧م ،ُمًٚمؿ 
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١مال يٕمجٌف لَ  يٙمقن أن ظمِمٞم٦م ًّ  قمـ اًمٜمّٝمل ُمـ قمٜمدهؿ شم٘مّرر عم٤َِم راعمذيمق اًم

 ُمـ اًمّٓمؼمّي  قمٜمد ووىمع ،(  أؿمٞم٤مء قمـ شم٠ًمًمقا ٓ)  شمٕم٤ممم ٘مقًمفًم  ، ذًمؽ

 .شم٘مقًمقن : وم٘م٤مل اًمقطمل ضم٤مءه طمّتك ومًٙم٧َم  ، احلدي٨م هذا ذم آظمر وضمف

 ." ـقػ " بؼقهلؿ ادراد دم واختؾػ

١مال اعمراد : ؾؼقؾ ًّ  .ي١مّدى ًمٗمظ سم٠مّي  هب٤م اعم٠مُمقر اًمّّمالة ُمٕمٜمك قمـ اًم

 ذم هب٤م اعم٠مُمقر اًمّّمالة ًمٗمظ يم٤من عَم٤ّم:  قمٞم٤مض ىم٤مل ، صٗمتٝم٤م قمـ:  وؿقؾ

 سم٠مّي  ؾم٠مًمقا،  واًمّتٕمٔمٞمؿ واًمّدقم٤مء اًمّرمح٦م حيتٛمؾ(  قمٚمٞمف صّٚمقا)  شمٕم٤ممم ىمقًمف

 .اعمِم٤ميخ سمٕمض ىم٤مل هٙمذا ؟ شم١مّدى ًمٗمظ

١مال أنّ  اًم٤ٌمضمّل  ورضّمح ًّ  وهق ، ضمٜمًٝم٤م قمـ ٓ صٗمتٝم٤م قمـ وىمع إّٟمام اًم

 قمٜمف ومٞم٠ًمل اجلٜمس وأُّم٤م ، اًمّّمٗم٦م ذم فم٤مهر " يمٞمػ " ًمٗمظ ٕنّ  أفمٝمر

  ." ُم٤م " سمٚمٗمظ

 ومٝمؿ ُم٤م يمٞمٗمّٞم٦م قمٚمٞمف أؿمٙمٚم٧م ُمـ ؾم١مال هذا:  وم٘م٤مل اًم٘مرـمٌّل  ضمزم وسمف

 شمٚمٞمؼ اًمتل اًمّّمٗم٦م قمـ وم٠ًمًمقا سم٤مًمّّمالة اعمراد قمرومقا أهّنؿ وذًمؽ ، أصٚمف

  اٟمتٝمك . ًمٞمًتٕمٛمٚمقه٤م هب٤م

الم أنّ ،  ذًمؽ قمغم هلؿ واحل٤مُمؾ ًّ  " وهق خمّمقص ٗمظٍ سمٚم شم٘مّدم عَم٤ّم اًم

الم ًّ  اًمّّمالة أنّ  ُمٜمف ومٝمٛمقا،  " وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌّّل  أهّي٤م قمٚمٞمؽ اًم

 قمغم اًمقىمقف إلُمٙم٤من اًم٘مٞم٤مس قمـ وقمدًمقا ، خمّمقص سمٚمٗمظٍ  شم٘مع أيْم٤مً 

 اًم٘مٞم٤مس قمـ ظم٤مرضم٦م دملء وم٢مهّن٤م إذيم٤مر أًمٗم٤مظ ذم ؾمّٞمام وٓ،  اًمٜمّّص 

 قمٚمٞمؽ اًمّّمالة:  ىمقًمقا هلؿ ي٘مؾ لَ  وم٢مّٟمف،  ومٝمٛمقا يمام إُمر ومقىمع ، هم٤مًم٤ٌمً 

الم اًمّّمالة:  ىمقًمقا وٓ ، وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌّّل  أهّي٤م ًّ  قمٚمٞمؽ واًم
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 .أظمرى صٞمٖم٦م قمٚمٛمٝمؿ سمؾ .إًمخ

،  اًمّدقم٤مء ذم اؾمتٕمامهل٤م يمثر يمٚمٛم٦م هذه ( افؾفؿّ  ؿقفقا:  ؿول) :  ؿقفف

 اًمٚمٝمؿّ :  ي٘م٤مل ومال،  اًمٜمّداء طمرف قمـ قمقض واعمٞمؿ ، اهلل ي٤م سمٛمٕمٜمك وهق

 يدظمٚمٝم٤م وٓ ، وارمحٜمل زم اهمٗمر اًمٚمٝمؿّ :  ي٘م٤مل وإّٟمام،  ُمثالً  رطمٞمؿ همٗمقر

 : اًمّراضمز يم٘مقل ٟم٤مدر ذم إَّٓ  اًمٜمّداء طمرف

 .اًمٚمٝماّم  ي٤م اًمٚمٝمؿّ  ي٤م أىمقل      ٤مأعَمَّ  طم٤مدث ُم٤م إذا إيّن 

 شمٗمخٞمؿ ووضمقب،  اًمٜمّداء قمٜمد اهلٛمزة سم٘مٓمع آؾمؿ هذا واظمتّص 

 .ريػاًمّتٕم ُمع قمٚمٞمف اًمٜمّداء طمرف وسمدظمقل،  ُٓمف

 وطمذف اهلل ي٤م أصٚمف أنّ  إمم،  افؽقؾّقغ مـ تبعف ومـ افػّراء وذهى

 .سمخػمٍ  أُّمٜم٤م ُمثؾ حمذووم٦م َجٚم٦م ُمـ ُم٠مظمقذ واعمٞمؿ ختٗمٞمٗم٤مً  اًمٜمّداء طمرف

 آؾمؿ ذم وزيدت ، اًمّزرىم٦م ًمٚمِّمديد زرىمؿ ذم يمام زائدة سمؾ:  وؿقؾ

 .شمٗمخٞمامً  اًمٕمٔمٞمؿ

 ُمـ ي٤م:  ىم٤مل اقملاًمدّ  يم٠منّ  اجلٛمع قمغم اًمّداًم٦م يم٤مًمقاو هق سمؾ:  وؿقؾ

 قمـ قمقو٤مً  ًمتٙمقن اعمٞمؿ ؿمّددت وًمذًمؽ ، احلًٜمك إؾمامء ًمف اضمتٛمٕم٧م

 .اجلٛمع قمالُم٦م

 افـرّض وظـ ، اًمّدقم٤مء جمتٛمع اًمٚمٝمؿّ :  افبكيّ  احلسـ قمـ ضم٤مء وىمد

 .أؾمامئف سمجٛمٞمع اهلل ؾم٠مل وم٘مد،  اًمٚمٝمؿّ  َُمـ ىم٤مل:  صؿقؾٍ  بـ

ه اًمٌخ٤مري وذيمر، أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ( حمّؿد ظذ صؾ  ) :  ؿقفف

 اهلل صالة ُمٕمٜمك أنّ :  اًمٕم٤مًمٞم٦م أيب قمـ ٕمٚم٘م٤ًم ُمـ ـمريؼ اًمرسمٞمع سمـ أٟمسُمُ 

 اًمّدقم٤مء قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م صالة وُمٕمٜمك ، ُمالئٙمتف قمٜمد قمٚمٞمف صمٜم٤مؤه ٟمٌّٞمف قمغم
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  .ًمف

٤ٌّمن سمـ ُم٘م٤مشمؾ قمـ طم٤مشمؿ أيب اسمـ وقمٜمد  ُمٖمٗمرشمف اهلل صالة:  ىم٤مل طم

٤ٌّمس اسمـ وقمـ .آؾمتٖمٗم٤مر اعمالئٙم٦م وصالة  اًمّرّب  صالة ٜمكُمٕم أنّ ،  قم

  .آؾمتٖمٗم٤مر اعمالئٙم٦م وصالة اًمّرمح٦م

 " قمٜمف رواي٦م وذم " رمحتف اهلل صالة:  ُمزاطمؿ سمـ اًمّْمّح٤مك وىم٤مل

 ، قمٜمف اًم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ أظمرضمٝمام " اًمّدقم٤مء اعمالئٙم٦م وصالة ، ُمٖمٗمرشمف

 .وٟمحقه٤م سم٤معمٖمٗمرة اًمّدقم٤مء يريد ويم٠مّٟمف

 قمغم شمٌٕم٨م رىّم٦م الئٙم٦ماعم وُمـ .اًمّرمح٦م اهلل ُمـ اًمّّمالة:  اعمؼّمد وىم٤مل

 .اًمّرمح٦م اؾمتدقم٤مء

 قمٚمٞمٝمؿ أوًمئؽ)  ىمقًمف ذم واًمّرمح٦م اًمّّمالة سملم هم٤مير اهلل سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ىمقًمف ُمـ اعمٖم٤ميرة اًمّّمح٤مسم٦م ؿومٝمِ  ويمذًمؽ، (  ورمح٦م رهّبؿ ُمـ صٚمقات

 شم٘مّدم ُمع اًمّّمالة يمٞمٗمّٞم٦م قمـ ؾم٠مًمقا طمّتك(  وؾمٚمٛمقا قمٚمٞمف صّٚمقا)  شمٕم٤ممم

ًّ  شمٕمٚمٞمؿ ذم اًمّرمح٦م ذيمر الم " سمٚمٗمظ ضم٤مء طمٞم٨م الماًم ًّ  اًمٜمٌّّل  أهّي٤م قمٚمٞمؽ اًم

 سمٛمٕمٜمك اًمّّمالة يم٤مٟم٧م ومٚمق ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وأىمّرهؿ " وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م

الم ذم ذًمؽ ٛمتؿقمٚمِ  ىمد:  هلؿ ًم٘م٤مل اًمّرمح٦م ًّ   .اًم

الم سمٛمٕمٜمك اًمّّمالة شمٙمقن أن:  احلٚمٞمٛمّل  وضمّقز ًّ  .قمٚمٞمف اًم

 .ذًمؽ قمغم يردّ  اًم٤ٌمب وطمدي٨م،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ٟمٌّٞمف قمغم اهلل صالة ُمٕمٜمك أنّ ،  اًمٕم٤مًمٞم٦م أيب قمـ شم٘مّدم ُم٤م ىمقالإ وأومم

 ُمـ ًمف ذًمؽ ـمٚم٥م قمٚمٞمف وهمػمهؿ اعمالئٙم٦م وصالة ، وشمٕمٔمٞمٛمف قمٚمٞمف صمٜم٤مؤه

 .اًمّّمالة أصؾ ـمٚم٥م ٓ اًمّزي٤مدة ـمٚم٥م واعمراد،  شمٕم٤ممم اهلل
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 ومّمالشمف،  قم٤مُّم٦م وشمٙمقن ظم٤مّص٦م شمٙمقن ظمٚم٘مف قمغم اهلل صالة:  وؿقؾ

 همػمهؿ قمغم وصالشمف ، واًمّتٕمٔمٞمؿ اًمّثٜم٤مء ُمـ مشم٘مدّ  ُم٤م هل أٟمٌٞم٤مئف قمغم

  .رء يمّؾ  وؾمٕم٧م اًمتل ومٝمل اًمّرمح٦م

 ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم اًمّّمالة:  ىم٤مل . اًم٘مِمػمّي  سمٙمر قمـ قمٞم٤مض وٟم٘مؾ

 .رمح٦م اًمٜمٌّّل  دون ُمـ وقمغم،  شمٙمرُم٦م وزي٤مدة شمنميػ اهلل

 طمٞم٨م اعم١مُمٜملم ؾم٤مئر وسملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سملم اًمٗمرق ئمٝمر اًمّت٘مرير وهبذا

 ذم ذًمؽ ىمٌؾ وىم٤مل(  اًمٜمٌّّل  قمغم يّمّٚمقن وُمالئٙمتف اهلل إنّ )  شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

قرة ًّ  اعمٕمٚمقم وُمـ، (  وُمالئٙمتف قمٚمٞمٙمؿ ُيّمكمِّ  اًمذي هق)  اعمذيمقرة اًم

 واإلمجوع .سمٖمػمه يٚمٞمؼ مم٤ّم أرومع ذًمؽ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  يٚمٞمؼ اًمذي اًم٘مدر أنّ 

 ًمٞمس ُم٤م سمف فواًمّتٜمقي،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  شمٕمٔمٞمؿ ُمـ أي٦م هذه ذم أنّ  قمغم مـعؼد

  .همػمه٤م ذم

 شمٕمٔمٞمٛمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم اًمّّمالة ُمٕمٜمك:  "اًمِّمٕم٥م" ذم احلٚمٞمٛمّل  وىم٤مل

 ذم شمٕمٔمٞمٛمف واعمراد .حمّٛمداً  قمّٔمؿ حمّٛمد قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ :  ىمقًمٜم٤م ومٛمٕمٜمك ،

 سم٢مضمزال أظمرة وذم ذيٕمتف وإسم٘م٤مء ديٜمف وإفمٝم٤مر ذيمره سم٢مقمالء اًمّدٟمٞم٤م

 هذا وقمغم ، اعمحٛمقد سم٤معم٘م٤مم ومْمٞمٚمتف وإسمداء أُّمتف ذم وشمِمٗمٞمٕمف ُمثقسمتف

  .اٟمتٝمك .قمٚمٞمف سم٤مًمّّمالة رسّمٙمؿ ادقمقا(  قمٚمٞمف صّٚمقا)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف وم٤معمراد

 أن يٛمتٜمع ٓ وم٢مّٟمف قمٚمٞمف وذّرّيتف وأزواضمف آًمف قمٓمػ قمٚمٞمف يٕمّٙمر وٓ

 .سمف يٚمٞمؼ ُم٤م سمح٥ًم أطمد يمّؾ  شمٕمٔمٞمؿ إذ ، سم٤مًمّتٕمٔمٞمؿ هلؿ يدقمك

 اًمّّمالة ًمٗمظ اؾمتٕمامل سمف ّمؾحي وم٢مّٟمف ، أفمٝمر اًمٕم٤مًمٞم٦م أيب قمـ شم٘مّدم وُم٤م

 سمٛمٕمٜمًك  سمذًمؽ اعم٠مُمقريـ اعم١مُمٜملم وإمم ُمالئٙمتف وإمم اهلل إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم
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 .واطمد

 واختؾػ ، إٟمٌٞم٤مء همػم قمغم اًمؽّمطّمؿ ضمقاز ذم خالف ٓ أّٟمف وي١مّيده

 صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ :  ىمقًمٜم٤م ُمٕمٜمك يم٤من وًمق ( )، إكبقوء ؽر ظذ افّصالة جقاز دم

 ، إٟمٌٞم٤مء ًمٖمػم جل٤مز حمّٛمد قمغم شمرطّمؿ أو حمّٛمداً  ارطمؿ اًمٚمٝمؿّ  حمّٛمد قمغم

 اًمّتِمّٝمد ذم اًمقضمقب ًمً٘مط اًمّرمح٦م ويمذا اًمؼميم٦م سمٛمٕمٜمك يم٤مٟم٧م ًمق ويمذا

الم " اًمّتِمّٝمد ذم اعُمّمكمِّ  سم٘مقل يقضمٌف ُمـ قمٜمد ًّ  اًمٜمٌّّل  أهّي٤م قمٚمٞمؽ اًم

 ." وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م

ٌّد سمٓمريؼ وىمع ذًمؽ سم٠منّ :  آٟمٗمّم٤مل ويٛمٙمـ  اإلشمٞم٤من ُمـ سمدّ  ومال .اًمّتٕم

 .قمٚمٞمف يدّل  سمام اإلشمٞم٤من ؾمٌؼ وًمق سمف

 " ىمقًمف ذم اعمقوٕملم ذم وىمع يمذا ( حمّؿد آل وظذ حمّؿد ظذ) :  ؿقفف

 آل قمغم وسم٤مرك " اًمّث٤مين ذم وىمع وًمٙمـ ، " وسم٤مرك " ىمقًمف وذم " صؾِّ 

 ." إسمراهٞمؿ

 " - ومٞمف اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ - آدم قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  قمٜمد ووىمع

  .إسمراهٞمؿ آل قمغم ي٘مؾ ولَ  " إسمراهٞمؿ قمغم

 ُم٘محؿٌ  إصؾ رواي٦م ذم أل ذيمر أنّ  ، هذا ُمـ اًمٌٞمْم٤موّي  وأظمذ

  ( ).أورم أيب آل قمغم:  يم٘مقًمف

_______________ 
/  66)عم٠ًمًم٦م سم٠مدًّمتٝم٤م ذم ومتح اًم٤ٌمري ذم ذيمر اخلالف ذم هذه ا. أوم٤مض اًمِم٤مرح رمحف اهلل  (6)

 .وم٤مٟمٔمره .ملسو هيلع هللا ىلصُيّمغّم قمغم همػم اًمٜمٌل هؾ :  00سم٤مب  .يمت٤مب اًمدقمقات( 636

يم٤من : ىم٤مل ، قمـ قمٌد اهلل سمـ أسمك أورم (  6323) وُمًٚمؿ (  6342)  أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

سمّمدىمتف ،  وم٠مشم٤مه أيب .اًمٚمٝمؿ صؾِّ قمغم آل ومالن: ىم٤مل ، إذا أشم٤مه ىمقم سمّمدىمتٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌك 

 .صؾ قمغم آل أسمك أورم اًمٚمٝمؿَّ : وم٘م٤مل 
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 إسمراهٞمؿ وآل حمّٛمد آل وذيمر وإسمراهٞمؿ حمّٛمد ذيمر أنّ  واحلّؼ :  ىمٚم٧م

 ، أظمر حيٗمظ لَ  ُم٤م اًمّرواة سمٕمض طمٗمظ وإّٟمام .اخلؼم أصؾ ذم صم٤مسم٧ٌم 

  .ىمٚمٞمؾ سمٕمد ٤مُّم٤مً شم ؾم٤مىمف ُمـ وؾم٠مسملّم 

 هذا:  وم٘م٤مل . هٜم٤م اًمٌخ٤مرّي  رواي٦م ذم وىمع ُم٤م قمغم اًمّٓمٞمٌّل  وذح

 يمٞمػ قمٚمٛمٜم٤م : اًمّّمح٤ميبّ  ىمقل ُمٕمٜمك إنّ :  َُمـ ىم٤مل ىمقل ي٤ًمقمد اًمٚمٗمظ

الم ًّ  قمٚمٞمف صّٚمقا آُمٜمقا اًمذيـ أهّي٤م ي٤م)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم:  أي .قمٚمٞمؽ اًم

 ٕنّ  5 سمٞمتؽ أهؾ قمغم:  أي؟  قمٚمٞمؽ ُٟمّمكمِّ  ومٙمٞمػ(  شمًٚمٞمامً  ٛمقاوؾمٚمَّ 

الم ُمع قمروم٧م ىمد قمٚمٞمف اًمّّمالة ًّ  .أي٦م ُمـ اًم

١مال ومٙم٤من:  ىم٤مل ًّ  ذيمر وىمد .هلؿ شمنميٗم٤مً  أل قمغم اًمّّمالة قمـ اًم

. (  ورؾمقًمف اهلل يدي سملم شم٘مّدُمقا ٓ)  شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اجلقاب ذم حمّٛمد

 .آظمتّم٤مص قمغم اًمّدًٓم٦م ووم٤مئدشمف

ٌّف إسمراهٞمؿ ذيمر شمرك وإّٟمام:  ىم٤مل  يٗمٝمؿ لَ  ذيمر وًمق ، ًمٜمّٙمت٦ما هذه قمغم ًمٞمٜم

  .اٟمتٝمك . اًمّتٛمٝمٞمد ؾمٌٞمؾ قمغم حمّٛمد ذيمر أنّ 

  .ىم٤مل ُم٤م وٕمػ خيٗمك وٓ

 حمّٛمد قمغم " واًمٜم٤ًّمئّل  داود أيب قمٜمد ُمًٕمقد أيب طمدي٨م ذم ووىمع

 قمٌدك حمّٛمد قمغم " قمٜمد اًمٌخ٤مري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وذم " إُّمّل  اًمٜمٌّّل 

 آل وٓ حمّٛمد آل يذيمر ولَ ،  " إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام ورؾمقًمؽ

_______________ 
ف ( قمغم آل أيب أورم ) ىمقًمف ( :  026/  0)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم   ًَ ، يريد أسم٤م أورم ٟمٗم

ًم٘مد ُأويت ُمزُم٤مرًا ُمـ ُمزاُمػم : ٕنَّ أل يٓمٚمؼ قمغم ذات اًمٌمء يم٘مقًمف ذم ىمّم٦م أيب ُمقؾمك 

 اٟمتٝمك .ٓ ي٘م٤مل ذًمؽ إَّٓ ذم طمؼ اًمرضمؾ اجلٚمٞمؾ اًم٘مدر: وىمٞمؾ ، آل داود 
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 لَ  ُم٤م طمٗمظ اًمّرواة سمٕمض إنّ  فىمٚمتُ  ُم٤م قمغم حيٛمؾ لَ  إن وهذا ، إسمراهٞمؿ

  .اًمّٓمٞمٌّل  سمحثف ُم٤م وم٤ًمد وإفمٝمر،  أظمر حيٗمظ

،  " وذّرّيتف وأزواضمف حمّٛمد قمغم " ٌخ٤مرياًم ذم محٞمد أيب طمدي٨م وذم

 .ُم٤مضمف اسمـ رواي٦م ذم ووىمٕم٧م ، اًمّّمحٞمح ذم أل يذيمر ولَ 

 اًمٜمٌّّل  حمّٛمد قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ  " هريرة أيب طمدي٨م ُمـ داود أيب وقمٜمد

 ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  وأظمرضمف " سمٞمتف وأهؾ وذّرّيتف اعم١مُمٜملم أُّمٝم٤مت وأزواضمف

ٜمد ذم وىمع وًمٙمـ .داود أسمق ُمٜمف أظمرضمف اًمذي اًمقضمف ًّ  سملم اظمتالف اًم

 ؿمٞمخ قم٤مصؿ سمـ قمٛمرو وسملم - ومٞمف داود أيب ؿمٞمخ - إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك

  .ومٞمف اًمٜم٤ًّمئّل  ؿمٞمخ

 وشمِمديد اعمٝمٛمٚم٦م سمٙمن وهق - ي٤ًمر سمـ ٤ٌّمنطمِ  قمـ ُمٕم٤مً  ومروي٤مه

 قمٜمف ُمقؾمك رواي٦م ذم ومقىمع - ظمٗمٞمٗم٦م وُمٝمٛمٚم٦م سمٛمثٜم٤ّمةٍ  وأسمقه - اعمقطّمدة

 أيب قمـ اعمجٛمر ٟمٕمٞمؿ قمـ قمكمّ  سمـ حمّٛمد قمـ ـمٚمح٦م سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ

 قمـ ـمٚمح٦م سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ قمٜمف قم٤مصؿ سمـ قمٛمرو رواي٦م وذم ، هريرة

 .ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكمّ  أسمٞمف قمـ احلٜمٗمّٞم٦م سمـ حمّٛمد ـقم قمكمّ  سمـ حمّٛمد

  .ؾمٜمدان ومٞمف ٤ٌّمنحلِِ  يٙمقن أن:  وحيتؿؾ . أرضمح ُمقؾمك ورواي٦م

 محٞمد إّٟمؽ اًمٕم٤معملم ذم " آظمره ذم وطمده ُمًٕمقد أيب طمدي٨م ذم ووىمع

 .هريرة أيب قمـ اعمجٛمر ٟمٕمٞمؿ قمـ ىمٞمس سمـ داود رواي٦م ذم وُمثٚمف،  " جمٞمد

اج قمٜمد  .اًمّنّ

 إطم٤مدي٨م ذم ُم٤م ٛمعجُي  أن يٜمٌٖمل:  " اعمٝمّذب ذح " ذم اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 آل وقمغم،  إُّمّل  اًمٜمٌّّل  حمّٛمد قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ  : ومٞم٘مقل،  اًمّّمحٞمح٦م
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 " وسم٤مرك إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام وذّرّيتف وأزواضمف حمّٛمد

 ." اًمٕم٤معملم ذم " آظمره ذم وزاد ُمثٚمف

 حمّٛمد ىمقًمف سمٕمد .قًمؽورؾم قمٌدك:  وزاد ُمثٚمف " إذيم٤مر " ذم وىم٤مل

 .سم٤مرك ذم يزده٤م ولَ  .حمؾ   ذم

 اًمٜمٌّّل  أؾم٘مط أّٟمف إَّٓ  ُمثٚمف: " اًمٗمت٤موى " و " اًمّتح٘مٞمؼ " ذم وىم٤مل

 .وسم٤مرك ذم إُّمّل 

 .قمٚمٞمف شمزيد أو زاده ُم٤م ىمدر شمقازي ًمٕمٚمٝم٤م أؿمٞم٤مء ووم٤مشمف

 وأهؾ " وُمٜمٝم٤م،  أزواضمف ىمقًمف سمٕمد " اعم١مُمٜملم أُّمٝم٤مت " ىمقًمف ُمٜمٝم٤م

 قمٜمد ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم وردت وىمد ، وذّرّيتف ًمفىمق سمٕمد "سمٞمتف

 ذم " اًمٕم٤معملم ذم " وُمٜمٝم٤م ، وسم٤مرك ذم " ورؾمقًمؽ " وُمٜمٝم٤م ، اًمّدارىمٓمٜمّل 

 ىمٌؾ " اًمٚمٝمؿّ  " وُمٜمٝم٤م ، وسم٤مرك ىمٌؾ " جمٞمد محٞمد إّٟمؽ " وُمٜمٝم٤م ، إّول

 حمّٛمد قمغم وشمرطّمؿ " وُمٜمٝم٤م ، ًمٚمٜم٤ًّمئّل  رواي٦م ذم ُمٕم٤مً  صمٌت٤م وم٢مهّنام .وسم٤مرك

 .سمٕمدُ  ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م وؾمٞم٠ميت " إًمخ

 ُمـ اًمؽّمُمذّي  قمٜمد وهل،  " ُمٕمٝمؿ وقمٚمٞمٜم٤م " اًمّتِمّٝمد آظمر ذم وُمٜمٝم٤م

 ٟمحق احلٙمؿ قمـ إقمٛمش قمـسمـ ىمداُم٦م  زائدة قمـ أؾم٤مُم٦م أيب ـمريؼ

 وقمٚمٞمٜم٤م:  ٟم٘مقل وٟمحـ:  اًمّرمحـ قمٌد ىم٤مل:  آظمره ذم ىم٤مل ، اًم٤ٌمب طمدي٨م

اج أظمرضمٝم٤م ويمذا ، " ُمٕمٝمؿ  .زائدة ـمريؼ ُمـ اًمّنّ

 ومال زائدة سمف اٟمٗمرد رء هذا:  ىم٤مل،  اًمّزي٤مدةَ  هذه اًمٕمريبّ  اسمـ وشمٕمّ٘م٥م

 وُمـ،  يمثػماً  اظمتالوم٤مً  أل ُمٕمٜمك ذم اظمتٚمٗمقا اًمٜم٤ّمس وم٢منّ  ، قمٚمٞمف يٕمّقل

 ضمقاز ذم أيْم٤مً  واظمتٚمٗمقا ، وم٤مئدة ًمٚمّتٙمرار يٌ٘مك ومال أُّمتف أهّنؿ َجٚمتف
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 عُم اخلّمقصّٞم٦م هذه ذم ٟمنمك أن ٟمرى ومال إٟمٌٞم٤مء همػم قمغم اًمّّمالة

  .أطمداً  وآًمف حمّٛمد

 إصم٤ٌمت ـُمِ  زائدةَ  سم٠منّ :  " اًمؽّمُمذّي  ذح " ذم ؿمٞمخٜم٤م وشمٕمّ٘مٌف

 إؾمامقمٞمؾ أظمرضمٝم٤م وم٘مد ، يٜمٗمرد لَ  يمقٟمف ُمع يّي  ٓ اٟمٗمرد ًمق وم٤مٟمٗمراده

 قمـ زي٤مد أيب سمـ يزيد قمـ ـمري٘ملم ُمـ اًمّّمالة ومْمؾ يمت٤مب ذم اًم٘م٤ميض

 .ُمًٚمؿ سمف اؾمتِمٝمد ويزيد،  ًمٞمغم أيب سمـ اًمّرمحـ قمٌد

 اًم٤ٌمب طمدي٨م ٟمحق ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ " اًمِّمٕم٥م " ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  قمٜمدو

 ." ُمٕمٝمؿ وقمٚمٞمٜم٤م " آظمره وذم

 ، إُّم٦م يمّؾ  أل ُمٕمٜمك أنّ  يرى سمٛمـ خيتّص  وم٢مّٟمف:  إّول اإليراد وأّمو

 .اًمّدقم٤مء ذم ؾمّٞمام وٓ .اًمٕم٤ممّ  قمغم اخل٤مّص  يٕمٓمػ أن يٛمتٜمع ومال ذًمؽ وُمع

 ذم اخلالف وإّٟمام ، شمٌٕم٤مً  ذًمؽ عُمٜم ُمـ ٟمٕمٚمؿ ومال:  افّثوين اإليراد وأّمو

 دقم٤مه سمام ًممطم٤مد اًمّدقم٤مء ذع وىمد ، اؾمت٘مالًٓ  إٟمٌٞم٤مء همػم قمغم اًمّّمالة

 ؾم٠مًمؽ ُم٤م ظمػم ُمـ أؾم٠مًمؽ إيّن  اًمٚمٝمؿّ  " طمدي٨م ذم ًمٜمٗمًف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمف

  .ُمٚمّخّم٤مً  اٟمتٝمك .( ) ُمًٚمؿ أظمرضمف صحٞمح طمدي٨م وهق " حمّٛمد ُمٜمف

_______________ 
ضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  (6) ) واسمـ ُم٤مضمف (  603/ 2) أمحد وإٟمام أظمرضمف اإلُم٤مم ، َل خُيرِّ

ُمـ ـمريؼ ضمؼم سمـ طمٌٞم٥م قمـ أم (  666/ 6) واحل٤ميمؿ (  0332)واسمـ طم٤ٌمن (  0332

اًمٚمٝمؿَّ إين : قمٚمَّٛمٝم٤م هذا اًمدقم٤مء  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رؾمقل اهلل ، يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر قمـ قم٤مئِم٦م 

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ ُمـ ، أؾم٠مًمؽ ُمـ اخلػم يمٚمف قم٤مضمٚمف وآضمٚمف ُم٤م قمٚمٛم٧ُم ُمٜمف وُم٤م َل أقمٚمؿ 

حف احل٤ميمؿ .احلدي٨م ". .وأقمقذ،  ملسو هيلع هللا ىلصػم ُم٤م ؾم٠مًمؽ قمٌدك وٟمٌٞمؽ حمٛمد ظم  .وصحَّ

طمدي٨م : وىم٤مل (  0666) أظمرضمف اًمؽمُمذي   وًمف ؿم٤مهد ٟمحقه ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م  

 .طمًـ همري٥م

ؾم٠مًم٧ُم قم٤مئِم٦م قمامَّ : قمـ ومروة سمـ ٟمقومؾ إؿمجٕمل ىم٤مل (  6262) وذم صحٞمح ُمًٚمؿ  
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 حمّٛمد قمـ أيْم٤مً  أمحد أظمرضمٝم٤م يزيد ورواي٦م .وٕمٞمػ ضم٤مسمر وطمدي٨م

 قمٌد زاده أرء .أدري ومال:  يزيد ىم٤مل:  آظمره ذم وزاد قمٜمف ومْمٞمؾٍ  سمـ

 ُمـ اًمّٓمؼمّي  أظمرضمف ويمذا ، يمٕم٥م قمـ رواه أو،  ٟمٗمًف ىمٌؾ ُمـ اًمّرمحـ

 .ومْمٞمؾٍ  سمـ حمّٛمد رواي٦م

 :  مرؾقظغ آخريـ وجفغ مـ افّزيودة هذه ووردت

:  سمٚمٗمظ احلٙمؿ قمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ومٓمر ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد:  أحدمهو

 ُمٕمٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م وصؾ إسمراهٞمؿ وآل .ىمقًمف إمم حمّٛمد قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ  ي٘مقًمقن

 ورواشمف " ُمٕمٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م وسم٤مرك آظمره وذم ، ُمثٚمف حمّٛمد قمغم وسم٤مرك ،

  .إقمٛمش قمـ زائدة سمّٞمٜمف عم٤َِم ُمدرٌج  أطم٥ًم ومٞمام ًمٙمٜمّف،  ُمقصّم٘مقن

 ًمٙمـ،  ثٚمفُم ُمًٕمقد اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد:  ثوكقفام

 سمـ اًمقّه٤مب قمٌد وومٞمف ، وسم٤مرك وذم وصؾ ذم اًمقاو سمدل اًمٚمٝمؿّ :  ىم٤مل

 وٕمٞمػ وهق.جم٤مهد

 ذم صم٧ٌم ُم٤م يًتققم٥م لَ :  وم٘م٤مل .اًمٜمّقوّي  ىم٤مًمف ُم٤م اإلؾمٜمقّي  شمٕمّ٘م٥م وىمد

  .يمالُمف اظمتالف ُمع إطم٤مدي٨م

 عمـ إومْمؾ أنّ  ئمٝمر واًمذي .ىم٤مل ُم٤م إمم ًٌؼيُ  لَ :  إذرقمّل  وىم٤مل

 ، ُمّرة وهذا ُمّرة هذا صم٧ٌم ُم٤م يمّؾ  وي٘مقل اًمّرواي٤مت سم٠ميمٛمؾ ي٠ميت أن شمِمّٝمد

 ذم جمٛمققم٦م شمرد لَ  اًمّتِمّٝمد ذم صٗم٦مٍ  إطمداث يًتٚمزم وم٢مّٟمف اًمّتٚمٗمٞمؼ وأُّم٤م

_______________ 
اًمٚمٝمؿَّ إين أقمقذ سمؽ ُمـ ّذ ُم٤م : ٤من ي٘مقل يم: ىم٤مًم٧م  .يدقمق سمف اهلل ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل 

 .قمٛمٚم٧م وُمـ ّذ ُم٤م َل أقمٛمؾ

 .ًمٕمؾَّ هذا هق ُمراد احل٤مومظ أيب اًمٗمْمؾ اًمٕمراىمل ؿمٞمخ اسمـ طمجر رمحٝمام اهلل 



 46 باب التشهـد   الصالة كتاب   

  .اٟمتٝمك .واطمد طمدي٨م

 شمرد لَ  اًمٙمٞمٗمّٞم٦م هذه إنّ :  ىم٤مل وم٢مّٟمف اًم٘مّٞمؿ اسمـ يمالم ُمـ أظمذه ويم٠مّٟمف

 قمغم صم٧ٌم ًمٗمظ يمّؾ  يًتٕمٛمؾ أن وإومم ، اًمّٓمرق ُمـ ـمريؼ ذم جمٛمققم٦م

 اجلٛمٞمع ىم٤مل إذا ُم٤م سمخالف،  ورد ُم٤م سمجٛمٞمع اإلشمٞم٤من حيّمؾ ومٌذًمؽ طمدة

ـّ  قمغم اًمٖم٤مًم٥م وم٢منّ ،  واطمدة دومٕم٦م   .يمذًمؽ ي٘مٚمف لَ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف اًمّٔم

 اًمقاردة إًمٗم٤مظ جيٛمع أن اًمِّمٞمخ يٚمزم يم٤من:  أيْم٤مً  اإلؾمٜمقّي  وىم٤مل

  .اًمّتِمّٝمد ذم

  .يٚمتزُمف ٓ أن ؽسمذًم يٍّمح لَ  يمقٟمف ُمـ يٚمزم ٓ سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 ذم آظمتالف أنّ  قمغم اًمِّم٤مومٕمّل  ٟمّص  ىمد:  أيْم٤مً  اًم٘مّٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 ُمـ أطمد ي٘مؾ ولَ  ، اًم٘مراءات ذم يم٤مٓظمتالف وٟمحقه اًمّتِمّٝمد أًمٗم٤مظ

 اًمقاطمد احلرف ذم اعمختٚمٗم٦م إًمٗم٤مظ سمجٛمٞمع الوةـاًمتّ  سم٤مؾمتح٤ٌمب إئّٛم٦م

 . ّتٛمريـًمٚم اًمّتٕمٚمٞمؿ قمٜمد ذًمؽ ٤مزـأضم سمٕمْمٝمؿ يم٤من وإن،  اًم٘مرآن ُمـ

  .اٟمتٝمك

 ذم يمام ؾمقاء أظمر اًمٚمٗمظ سمٛمٕمٜمك يم٤من إن اًمٚمٗمظ أنّ  ئمٝمر واًمذي

 أطمدمه٤م قمغم ُمّرة يمّؾ  ذم آىمتّم٤مر وم٤مٕومم،  اعم١مُمٜملم وأُّمٝم٤مت أزواضمف

 ، اًمٌّت٦م أظمر اًمٚمٗمظ ذم ًمٞمس ُمٕمٜمًك  سمزي٤مدة يًت٘مّؾ  اًمٚمٗمظ يم٤من وإن

 .سمف اإلشمٞم٤من وم٤مٕومم

 ، شم٘مّدم يمام أظمر حيٗمظ لَ  ُم٤م طمٗمظ اًمّرواة سمٕمض أنّ  قمغم:  وحيتؿؾ

 سمف سم٤مإلشمٞم٤من سم٠مس ومال ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  اعمٕمٜمك ذم أظمر قمغم يزيد يم٤من وإن

  .اطمتٞم٤مـم٤مً 
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 وم٠مّي  ، اعم٤ٌمح آظمتالفُمـ  ذًمؽ إنّ :  افّطزيّ  ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م وىم٤مًم٧م

  .وأسمٚمٖمف أيمٛمٚمف يًتٕمٛمؾ أن وإومْمؾ ، أضمزأ اعمرء ذيمره ًمٗمظ

 قمـ ٟم٘مؾ ُم٤م ومذيمر .ح٤مسم٦ماًمّّم  قمـ اًمٜمّ٘مؾ سم٤مظمتالف ذًمؽ قمغم واؾمتدل

 واًمّٓمؼمّي  ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد أظمرضمف .ـمقيؾ ُمقىمقف طمدي٨م وهق ، قمكمّ 

 : ىم٤مل أن إمم .اعمدطمّقات داطمل اًمٚمٝمؿّ  " وأّوًمف .وم٤مرس واسمـ واًمّٓمؼماينّ 

 حمّٛمد قمغم حتّٞمتؽ ورأوم٦م سمريم٤مشمؽ وٟمقاُمل صٚمقاشمؽ ذائػ اضمٕمؾ

  .احلدي٨م " ورؾمقًمؽ قمٌدك

 ورمحتؽ وسمريم٤مشمؽ صٚمقاشمؽ ٕمؾاضم اًمٚمٝمؿّ  " سمٚمٗمظ ُمًٕمقد اسمـ وقمـ

 " ورؾمقًمؽ قمٌدك حمّٛمد اًمٜمٌّّٞملم وظم٤مشمؿ اعمّت٘ملم إُم٤مم اعمرؾمٚملم ؾمّٞمد قمغم

 .واًمّٓمؼمّي  ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف احلدي٨م

 حمّٛمد سمذيمر ُمٍّمطم٦م يمّٚمٝم٤م سمؾ إطم٤مدي٨م أيمثر أنّ :  اًم٘مّٞمؿ اسمـ واّدقمك

 .وم٘مط إسمراهٞمؿ سمذيمر أو .وم٘مط إسمراهٞمؿ آل وسمذيمر حمّٛمد وآل

،  ُمٕم٤مً  إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ سمٚمٗمظ صحٞمح طمدي٨م ذم لءجي ولَ :  ىم٤مل

٤ٌّمق سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف إّٟمام ًّ  سمٜمل ُمـ رضمؾ قمـ اًم

 ؾمٜمد ومٝمق ُمٌٝمؿ وؿمٞمخف جمٝمقل وحيٞمك ، ُمًٕمقد اسمـ قمـ احل٤مرث

 قمغم ُمقىمقف ًمٙمٜمّف،  ىمقّي  آظمر وضمف ُمـ ُم٤مضمف اسمـ وأظمرضمف ، وٕمٞمػ

  .ـمٚمح٦م طمدي٨م ُمـ ٓمٜمّل واًمّدارىم اًمٜم٤ًّمئّل  وأظمرضمف ، ُمًٕمقد اسمـ

 "إٟمٌٞم٤مء أطم٤مدي٨م" ذم اًمٌخ٤مرّي  صحٞمح ذم وىمع قماّم  وهمٗمؾ:  ىمٚم٧م

الم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ شمرَج٦م ذم ًّ  قمٌد سمـ قمٞمًك سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ اًم

 قمغم صٚمٞم٧م يمام " سمٚمٗمظ ًمٞمغم أيب سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ ًمٞمغم أيب سمـ اًمّرمحـ
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 يمام " ىمقًمف ذم ويمذا " جمٞمد محٞمد إّٟمؽ إسمراهٞمؿ آل وقمغم إسمراهٞمؿ

 ."سم٤مريم٧م

 إؾمح٤مق سمـ حمّٛمد رواي٦م ُمـ اًمٌدرّي  ُمًٕمقد أيب طمدي٨م ذم وىمع ويمذا

 أظمرضمف .قمٜمف زيد سمـ اهلل قمٌد سمـ حمّٛمد قمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمّٛمد قمـ

 سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ احلٙمؿ رواي٦م ذم أيْم٤مً  اًمّٓمؼمّي  أظمرضمف سمؾ ، اًمّٓمؼمّي 

 ومذيمره ٦ٌمقمتٞم سمـ احلٙمؿ قمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ أظمرضمف .ًمٞمغم أيب

 إسمراهٞمؿ قمغم " وسمٚمٗمظ " جمٞمد محٞمد إّٟمؽ حمّٛمد وآل حمّٛمد قمغم " سمٚمٗمظ

 قمـ إضمٚمح ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  وأظمرضمف " جمٞمد محٞمد إّٟمؽ إسمراهٞمؿ وآل

 .ؾمقاء ُمثٚمف احلٙمؿ

 .ؾم٠مذيمره ُم٤م هريرة أيب قمـ قمكمّ  اسمـ طمٜمٔمٚم٦م ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  وأظمرج

٤ٌّمس أسمق وأظمرضمف اج اًمٕم  اعمجٛمر ٟمٕمٞمؿ قمـ ىمٞمس سمـ داود ـمريؼ ُمـ اًمّنّ

:  ىم٤مل ؟ قمٚمٞمؽ ُٟمّمكمِّ  يمٞمػ اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىم٤مًمقا أهّنؿ ، هريرة أيب قمـ

 وقمغم،  حمّٛمد قمغم وسم٤مرك،  حمّٛمد آل وقمغم حمّٛمد قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ :  ىمقًمقا

 محٞمد إّٟمؽ إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ قمغم وسم٤مريم٧م صٚمٞم٧م يمام دـحمٛمّ  آل

 .جمٞمد

 ورمحتؽ اشمؽصٚمق اضمٕمؾ اًمٚمٝمؿّ  " رومٕمف سمريدة طمدي٨م وُمـ

 آل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم ضمٕمٚمتٝم٤م يمام حمّٛمد آل وقمغم حمّٛمد قمغم وسمريم٤مشمؽ

 .أمحد قمٜمد وأصٚمف " إسمراهٞمؿ

 وارطمؿ " وهل أظمرى زي٤مدة إًمٞمف اعمِم٤مر ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ووىمع

 احلدي٨م " إسمراهٞمؿ قمغم وشمرمّح٧م وسم٤مريم٧م صٚمٞم٧م يمام حمّٛمد وآل حمّٛمداً 
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 وم٤مهمؽمّ ،  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ "صحٞمحف" ذم احل٤ميمؿ وأظمرضمف ،

٤ٌّمق سمـ حيٞمك رواي٦م ُمـ وم٢مّٟمف ، ومقمهقا ىمقم سمتّمحٞمحف ًّ  جمٝمقل وهق - اًم

  .ُمٌٝمؿ رضمؾ قمـ -

:  ىمقًمقا ىم٤مل " ىمقًمف ُمـ ُمًٕمقد اسمـ قمـ ذًمؽ ُم٤مضمف اسمـ أظمرج .ٟمٕمؿ

 ورؾمقًمؽ قمٌدك حمّٛمد قمغم وسمريم٤مشمؽ ورمحتؽ صٚمقاشمؽ اضمٕمؾ اًمٚمٝمؿّ 

 .احلدي٨م "

 زيد أيب اسمـ ذيمره مم٤ّم طمذار:  ٘م٤ملوم ذًمؽ إٟمٙم٤مر ذم اًمٕمريبّ  اسمـ وسم٤مًمغ

 يمٞمٗمّٞم٦م قمٚمٛمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف،  اًمٌدقم٦م ُمـ ىمري٥م وم٢مّٟمف " وشمرطّمؿ " زي٤مدة ُمـ

  .اٟمتٝمك .قمٚمٞمف اؾمتدراك ذًمؽ قمغم اًمّزي٤مدة ومٗمل .سم٤مًمقطمل قمٚمٞمف اًمّّمالة

 ُم٤م ذيمر عَم٤ّم " اًمّرؾم٤مًم٦م " ذم اًمّتِمّٝمد صٗم٦م ذم ذًمؽ ذيمر زيد أيب واسمـ

 " ومزاد " حمّٛمد وآل حمّٛمد قمغم صؾِّ  ٝمؿّ اًمٚم " وُمٜمف اًمّتِمّٝمد ذم يًتح٥ّم 

 وم٢من ." إًمخ حمّٛمد وآل حمّٛمد قمغم وسم٤مرك ، حمّٛمد وآل حمّٛمد قمغم وشمرطّمؿ

 ي٘م٤مل ٓ أّٟمف اّدقمك ُمـ ومدقمقى وإٓ ، ؿٌ ومٛمًٚمَّ  يّمّح  لَ  ًمٙمقٟمف إٟمٙم٤مره يم٤من

 اًمّتِمّٝمد ذم أصّحٝم٤م أطم٤مدي٨م قمّدة ذم ذًمؽ ًمثٌقت ُمردودة حمّٛمداً  ارطمؿ

الم " ًّ   ." وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌّّل  ٤مأهّي  قمٚمٞمؽ اًم

 ُمـ هتذيٌف ذم اًمّٓمؼمّي  وم٠مظمرج ، ُمًتٜمداً  زيد أيب ٓسمـ وضمدت صمؿّ 

 قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ  َُمـ ىم٤مل:  رومٕمف هريرة أيب قمـ قمكمّ  سمـ طمٜمٔمٚم٦م ـمريؼ

 وسم٤مرك ، إسمراهٞمؿ آل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام حمّٛمد آل وقمغم حمّٛمد

 ، إسمراهٞمؿ آل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم سم٤مريم٧م يمام حمّٛمد آل وقمغم حمّٛمد قمغم

 آل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم شمرمّح٧م يمام حمّٛمد آل وقمغم حمّٛمد قمغم وشمرطّمؿ
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 .ًمف وؿمٗمٕم٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ًمف ؿمٝمدت،  إسمراهٞمؿ

 سمـ ؾمٕمٞمد ُمقمم ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمٕمٞمد إَّٓ  اًمّّمحٞمح رضم٤مل ؾمٜمده ورضم٤مل

 .جمٝمقل وم٢مّٟمف قمكمّ  سمـ طمٜمٔمٚم٦م قمـ ًمف اًمّراوي اًمٕم٤مص

الم إمم ُمْمٛمقُم٤مً  ي٘م٤مل امومٞم يمّٚمف هذا : تـبقف ًّ  .اًمّّمالة أو اًم

 أسمق وىم٤مل ، اعمٜمع قمغم اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ اًمّّمٞمدٓينَّ  اًمٕمريبُّ  اسمـ واومؼ وىمد

 اًمّّمالة إمم ُمْم٤موم٤مً  ذًمؽ جيقز:  " اإلرؿم٤مد " ؿم٤مرح إٟمّم٤مرّي  اًم٘م٤مؾمؿ

 .ُمٗمرداً  جيقز وٓ، 

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اجلقاز اجلؿفقر قمـ قمٞم٤مض وٟم٘مؾ

 .سمف إطم٤مدي٨م ًمقرود اًمّّمحٞمح إّٟمف:  " اعمٗمٝمؿ " ذم اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 يٙمره:  ّؿدحم ظـ احلٜمٗمّٞم٦م يمت٥م ُمـ " اًمّذظمػمة " ومٗمل:  همػمه وظم٤مًمٗمف

 يالم ُم٤م ومٕمؾ قمـ شمٙمقن إّٟمام هم٤مًم٤ٌمً  اًمّرمح٦م ٕنّ ،  اًمٜمّ٘مص إلهي٤مُمف ذًمؽ

 .قمٚمٞمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ذيمر إذا ٕطمدٍ  جيقز ٓ:  وم٘م٤مل،  سمٛمٜمٕمف اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وضمزم

،   قمكمّ  شمرطّمؿ ُمـ ي٘مؾ ولَ  ، قمكمّ  صغمَّ  ُمـ ىم٤مل ّٕٟمف،  اهلل رمحف:  ي٘مقل أن

 هذا ظمّص  وًمٙمٜمّف ، اًمّرمح٦م اًمّّمالة ُمٕمٜمك يم٤من وإن ، زم دقم٤م ُمـ وٓ

 دمٕمٚمقا ٓ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وي١مّيده ، همػمه إمم قمٜمف يٕمدل ومال ًمف شمٕمٔمٞمامً  اًمٚمٗمظ

  .اٟمتٝمك(  سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٙمؿ يمدقم٤مء سمٞمٜمٙمؿ اًمّرؾمقل دقم٤مء

 ، اًمّث٤مين واعمٕمتٛمد ، ٟمٔمرٌ  إّول اًمّتٕمٚمٞمؾ ذم ًمٙمـ،  طمًـ سمح٨م وهق

 .أقمٚمؿ واهلل

 مهزة اهل٤مء ىمٚم٧ٌم،  أهؾ " آل " أصؾ:  ؿقؾ ( حمّؿد آل وظذ) :  ؿقفف
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 .أهٞمؾ:  وم٘م٤مًمقا إصؾ إمم ردّ  صّٖمر إذا وهلذا ؾمّٝمٚم٧م صمؿّ 

ل ، رضمع إذا آل ُمـ أول أصٚمف سمؾ:  وؿقؾ  إمم يئقل ُمـ سمذًمؽ ؾُمٛمِّ

:  ومٞم٘م٤مل،  ُمٕمّٔمؿ إمم إَّٓ  يْم٤مف ٓ أّٟمف يفوي٘مقّ  ، إًمٞمف ويْم٤مف اًمِّمخص

 أيْم٤مً  آل يْم٤مف وٓ ، أهؾ سمخالف احلّج٤مم آل:  ي٘م٤مل وٓ،  اًم٘م٤ميض آل

 سم٘مٚم٦مٍ  بعضفؿ وضمّقزه ، إـثر ظـد اعمْمٛمر إمم وٓ اًمٕم٤مىمؾ همػم إمم هم٤مًم٤ٌمً 

 ُمـ اًمٗمٞمؾ أصح٤مب ىمّّم٦م ذم ىمقًمف ذم اعمّٓمٚم٥م قمٌد ؿمٕمر ذم صم٧ٌم وىمد ،

  : أسمٞم٤مت

  .آًمؽ اًمٞمقم وقم٤مسمديف اًمّّمٚمٞم٥م لآ قمغم واٟمٍم

 .َجٞمٕم٤مً  إًمٞمف يْم٤مف ُمـ وقمغم وقمٚمٞمف ٟمٗمًف قمغم ومالن آل يٓمٚمؼ وىمد

 ، سم٘مريٜم٦مٍ  إَّٓ  ومٞمٝمؿ هق دظمؾ،  يمذا ومالن آل ومٕمؾ:  ىمٞمؾ إذا أّٟمف وو٤مسمٓمف

 ًمٜم٤م حتّؾ  ٓ حمّٛمد آل إّٟم٤م : قمكمّ  سمـ ًمٚمحًـ ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ؿمقاهده وُمـ

 اإليامن ويمذا ، واعمًٙملم ٘مػميم٤مًمٗم وهق ، ومال ُمٕم٤مً  ذيمرا وإن .( )اًمّّمدىم٦م

 .واًمٕمّمٞم٤من واًمٗمًقق واإلؾمالم

،  أطمدمه٤م إومراد وذم ُمٕم٤مً  هبام اإلشمٞم٤من ذم احلدي٨م أًمٗم٤مظ اظمتٚمٗم٧م وعَم٤ّم

 سمٕمض ويٙمقن ، يمّٚمف ذًمؽ ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف قمغم حيٛمؾ أن ادحومؾ أوػ يم٤من

 .أظمر حيٗمظ لَ  ُم٤م طمٗمظ اًمّرواة

 قمـ ضمقاسم٤مً  وىمع سم٠مّٟمف حشمٍّم  اًمّٓمرق هم٤مًم٥م ٕنّ ،  ومٌٕمٞمد اًمّتٕمّدد وأُّم٤م

 اىمتٍم ُمـ سمٕمض يٙمقن أن:  وحيتؿؾ ، " قمٚمٞمؽ ُٟمّمكمِّ  يمٞمػ " ىمقهلؿ

_______________ 
واًمٚمٗمظ  . ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (  6324) وُمًٚمؿ (  6336) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .عمًٚمؿ
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 دظمقل قمغم سمٜم٤مء سم٤معمٕمٜمك رواه،  إسمراهٞمؿ ذيمر سمدون إسمراهٞمؿ آل قمغم

  .شم٘مّدم يمام " إسمراهٞمؿ آل " ىمقًمف ذم إسمراهٞمؿ

  .احلديٌ هذا دم حمّؿد بآل ادراد دم واختؾػ

 ٟمّص  وهذا ، اًمّّمدىم٦م قمٚمٞمٝمؿ طمّرُم٧م ُمـ ؿأهّن  اًمّراضمح:  افؼقل إول

 .اجلٛمٝمقر واظمت٤مره اًمِّم٤مومٕمّل  قمٚمٞمف

 ًمٜم٤م حتّؾ  ٓ حمّٛمد آل إّٟم٤م : قمكمّ  سمـ ًمٚمحًـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىمقل .وي١مّيده

 قمٌد طمدي٨م ُمـ وعمًٚمؿٍ  ، هريرة أيب طمدي٨م ُمـوىمد شم٘مّدم  " اًمّّمدىم٦م

 هل إّٟمام اًمّّمدىم٦م هذه إنّ  " ُمرومقع طمدي٨م أصمٜم٤مء ذم رسمٞمٕم٦م سمـ اعمّٓمٚم٥م

 ." حمّٛمد ٔلِ  وٓ،  عمحّٛمدٍ  حتّؾ  ٓ وإهّن٤م،  اًمٜم٤ّمس أوؾم٤مخ

 أهؾ اًمّتِمّٝمد طمدي٨م ذم حمّٛمد سمآل اعمراد:  أمحد ىم٤مل: افؼقل افثوين 

 .سمٞمتف

  .قمٜمدهؿ روايت٤من ؟ آل ضقَ قمِ  أهؾ:  ي٘م٤مل أن جيقز ومٝمؾ هذا وقمغم

 هذا ـمرق أيمثر ٕنّ ،  وذّرّيتف أزواضمف حمّٛمد سمآل اعمراد:  افؼقل افثوفٌ

 " ُمقوٕمف محٞمدٍ  أيب طمدي٨م ذم وضم٤مء " حمّٛمد وآل " سمٚمٗمظ ضم٤مء احلدي٨م

 .واًمّذّرّي٦م إزواج سم٤مٔل اعمراد أنّ  قمغم ومدلَّ  " وذّرّيتف وأزواضمف

 ، هريرة أيب طمدي٨م ذم يمام اًمّثالصم٦م سملم اجلٛمع صم٧ٌم سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 ذم سم٤مٔل وم٤معمراد،  همػمه حيٗمظ لَ  ُم٤م طمٗمظ اًمّرواة سمٕمض أنّ  قمغم ومٞمحٛمؾ

 ، اًمّذّرّي٦م ومٞمٝمؿ ويدظمؾ،  دىم٦مـاًمّّم  قمٚمٞمٝمؿ طمّرُم٧م وُمـ إزواج ًمّتِمّٝمدا

 .إطم٤مدي٨م سملم جيٛمع ومٌذًمؽ

 آل ؿمٌع ُم٤م : قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم حمّٛمد آل ملسو هيلع هللا ىلص أزواضمف قمغم أـمٚمؼ وىمد
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 طمدي٨م ُمـ أيْم٤مً  وومٞمف ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري  .صمالصم٤مً  ُم٠مدوم ظمٌز ُمـ حمّٛمد

 أومردوا إزواج ويم٠منّ ،  " ىمقشم٤مً  حمّٛمدٍ  آلِ  رزَق  اضمٕمؾ اًمٚمٝمؿّ  " هريرة أيب

 .اًمّذّرّي٦م ويمذا .هبؿ شمٜمقهي٤مً  سم٤مًمّذيمر

 ذم اًمٜمّقوّي  طمٙم٤مه. ظم٤مّص٦م وم٤مـمٛم٦م ذّرّي٦م سم٤مٔل اعمراد : افؼقل افرابع

 "اعمٝمّذب ذح"

  ." اًمٙمٗم٤مي٦م " ذم اًمّرومٕم٦م اسمـ طمٙم٤مه .ىمريش َجٞمع هؿ:  افؼقل اخلومس

 .اإلضم٤مسم٦م أُّم٦م إُّم٦م َجٞمع سم٤مٔل اعمراد:  افؼقل افسودس

 وطمٙم٤مه،  إزهرّي  واظمت٤مره .ُم٤مًمؽ ذًمؽ إمم ُم٤مل:  اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

 ذح ذم اًمٜمّقوّي  ورضّمحف،  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م سمٕمض قمـ اًمّٓمؼمّي  اًمّٓمّٞم٥م أسمق

 حيٛمؾ وقمٚمٞمف ، ُمٜمٝمؿ سم٤مٕشم٘مٞم٤مء واًمّراهم٥م طمًلم اًم٘م٤ميض وىمّٞمده ، ُمًٚمؿ

 .أـمٚمؼ ُمـ يمالم

 إنّ  : ملسو هيلع هللا ىلص قًمفـوىم ،(  اعمّت٘مقن إَّٓ  أوًمٞم٤مؤه إنْ )  شمٕم٤ممم ىمقًمف وي١مّيده

 .( ) اعمّت٘مقن ُمٜمٙمؿ أوًمٞم٤مئل

:  ًمف وم٘م٤مل،  اهل٤مؿمٛمّٞملم سمٕمض ُمـ همّض  إّٟمف " اًمٕمٞمٜم٤مء أيب ٟمقادر " وذم

 قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ :  ىمقًمؽ ذم صالة يمّؾ  ذم قمكمّ  شمّمكّم  وأٟم٧م ُمٜمّل أشمٖمّض 

 وًم٧ًم،  اًمّٓم٤مهريـ اًمّٓمّٞمٌلم أريد إيّن :  وم٘م٤مل ، حمّٛمد آل وقمغم حمّٛمد

 .ُمٜمٝمؿ

_______________ 
(  6/063)  "اعمًتدرك"واحل٤ميمؿ ذم (  26)  "إدب اعمٗمرد"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (6)

حف ُمـ طمدي٨م روم٤مقم٦م سمـ راومع    . وصحَّ

وأقمٚمَّف اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ  .ُمـ طمدي٨م أيب هريرة(  342) وأظمرضمف أيْم٤ًم اًمٌخ٤مري  

 .سم٤مٓرؾم٤مل
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 اًمّرمح٦م سم٤مًمّّمالة اعمراد أنّ  قمغم،  أـمٚمؼ ُمـ يمالم ٛمؾحُي  أن ويٛمٙمـ

 .شم٘مٞمٞمد إمم حتت٤مج ومال اعمٓمٚم٘م٦م

 أظمرضمف " شم٘مّل  يمّؾ  حمّٛمد آل " رومٕمف أٟمس سمحدي٨م هلؿ اؾمتدل وىمد

 ُمـ ٟمحقه ضم٤مسمر قمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وأظمرج ، ضمّداً  واهٍ  ؾمٜمده وًمٙمـ،  اًمّٓمؼماينّ 

 .وٕمٞمػ سمًٜمدٍ  ىمقًمف

١مال اؿمتٝمر ( إبراهقؿ آل ظذ قًصؾ   ـام) :  ؿقفف ًّ  ُمقىمع قمـ اًم

ٌّف أنّ  اعم٘مّرر أنّ  ُمع اًمّتِمٌٞمف ٌّف دون اعمِم  ٕنّ  .قمٙمًف هٜم٤م واًمقاىمع ، سمف اعمِم

 ىمد ؾمّٞمام وٓ،  إسمراهٞمؿ وُمـ إسمراهٞمؿ آل ُمـ أومْمؾ وطمده ملسو هيلع هللا ىلص حمّٛمداً 

 .حمّٛمد آل إًمٞمف أوٞمػ

 صالة يمّؾ  ُمـ أومْمؾ اعمٓمٚمقسم٦م اًمّّمالة شمٙمقن أن أومْمؾ يمقٟمف وىمْمّٞم٦م

 : بلجقبي ذفؽ ظـ وأجقى ، هًمٖمػم حتّمؾ أو طمّمٚم٧م

 .إسمراهٞمؿ ُمـ أومْمؾ أّٟمف يٕمٚمؿ أن ىمٌؾ ذًمؽ ىم٤مل أّٟمف:  إّولاجلقاب 

 ي٤م:  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  ىم٤مل رضمالً  أنّ  ، أٟمس طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرج وىمد

 ؾم٠مل سم٠مّٟمف وأّيده،  اًمٕمريبّ  اسمـ إًمٞمف أؿم٤مر .إسمراهٞمؿ ذاك:  ىم٤مل ، اًمؼمّي٦م ظمػم

 اهلل ومزاده ، ذًمؽ ًمف ي٠ًمًمقا أن فأُّمت وأُمر إسمراهٞمؿ ُمع اًمّتًقي٦م ًمٜمٗمًف

  .إسمراهٞمؿ قمغم ومّْمٚمف أن ؾم١مال سمٖمػم شمٕم٤ممم

 أّٟمف قمٚمؿ أن سمٕمد اًمّّمالة صٗم٦م ًمٖمػّم  يمذًمؽ يم٤من ًمق سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 .أومْمؾ

 ًمٞمٙمتًٌقا ُّٕمتف ذًمؽ وذع شمقاوٕم٤مً  ذًمؽ ىم٤مل أّٟمف:  افّثويناجلقاب 

 .اًمٗمْمٞمٚم٦م سمذًمؽ
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،  اًمّّمالة سم٠مصؾ اًمّّمالة صؾٕ هق إّٟمام اًمّتِمٌٞمف أنّ :  افّثوفٌاجلقاب 

 إمم أوطمٞمٜم٤م يمام إًمٞمؽ أوطمٞمٜم٤م إّٟم٤م)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ومٝمق،  سم٤مًم٘مدر ًمٚم٘مدر ٓ

، (  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ اًمذيـ قمغم يمت٥م يمام اًمّّمٞم٤مم قمٚمٞمٙمؿ يمت٥م)  وىمقًمف(  ٟمقح

 ويريد .ومالن إمم أطمًٜم٧م يمام وًمدك إمم طمًـأ:  اًم٘م٤مئؾ يم٘مقل وهق

 أطمًـ يمام وأطمًـ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف ، ىمدره ٓ اإلطم٤ًمن أصؾ سمذًمؽ

 .( إًمٞمؽ اهلل

  " اعمٗمٝمؿ " ذم اًم٘مرـمٌّل  اجلقاَب  هذا ورضّمح

 ومٞمٙمؿ أرؾمٚمٜم٤م يمام)  ىمقًمف ذم يمام ًمٚمّتٕمٚمٞمؾ اًمٙم٤مف أنّ :  افّرابعاجلقاب 

 سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل ،(  هدايمؿ يمام وم٤مذيمروه)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وذم(  ُمٜمٙمؿ رؾمقًٓ 

 ّمقصّٞم٦مسمخ ًمإلقمالم قمٜمف قمدل صمؿّ  اًمّتِمٌٞمف ُمـ سم٤مهب٤م قمغم اًمٙم٤مف: 

 .اعمٓمٚمقب

 وأن ، إسمراهٞمؿ ضمٕمؾ يمام ظمٚمٞمالً  جيٕمٚمف أن اعمراد أنّ :  اخلومساجلقاب 

 ُمـ ًمف طمّمؾ ُم٤م إمم ُمْم٤موم٤مً  إلسمراهٞمؿ ضمٕمؾ يمام صدق ًم٤ًمن ًمف جيٕمؾ

٦ٌّم  .إّول قمغم ورد ُم٤م قمٚمٞمف دُ ويرِ  ، اعمح

 أظمر ويٛمٚمؽ أًمٗم٤مً  أطمدمه٤م يٛمٚمؽ رضمٚملم ُمثؾ سم٠مّٟمف:  سمٕمْمٝمؿ وىمّرسمف

 أقمٓمٞمٝم٤م اًمذي ٟمٔمػم أظمرى أًمٗم٤مً  يٕمٓمك أن إًمٗملم طم٥مص٤م وم٠ًمل،  أًمٗملم

 .ًمألّول ُم٤م أوٕم٤مف ًمٚمّث٤مين اعمجٛمقع ومٞمّمػم،  إّول

 قمـ ُم٘مٓمقع " حمّٛمد قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ  " ىمقًمف أنّ :  افّسودساجلقاب 

 ." حمّٛمد آل وقمغم " سم٘مقًمف ُمتٕمٚم٘م٤مً  اًمّتِمٌٞمف ومًٞمٙمقن،  اًمّتِمٌٞمف

 ومٙمٞمػ،  إٟمٌٞم٤مء ٤مووايً أن يٛمٙمـ ٓ إٟمٌٞم٤مء همػم سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م
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 .آًمف؟ ُمـ وإٟمٌٞم٤مء إلسمراهٞمؿ وىمٕم٧م اًمتل اًمّّمالة ُمثؾ صالة هلؿ شمٓمٚم٥م

 ٓ هلؿ احل٤مصؾ اًمّثقاب اعمٓمٚمقب سم٠منّ :  ذًمؽ قمـ اجلقاب ويٛمٙمـ

 اًمٌٞم٤من " ذم اًمٕمٛمراينّ  ٟم٘مؾ وىمد ، ًمٚمّثقاب ؾم٤ٌٌمً  يم٤مٟم٧م اًمتل اًمّّمٗم٤مت َجٞمع

 .اًمِّم٤مومٕمّل  ّص ٟم قمـ اجلقاب هذا ٟم٘مؾ أّٟمف طم٤مُمد أيب اًمِّمٞمخ قمـ "

 ومّم٤مطمتف ُمع ّٕٟمف،  اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ ذًمؽ صّح٦م اًم٘مّٞمؿ اسمـ واؾمتٌٕمد

 هذا يًتٚمزم اًمذي اًمٙمالم هذا ي٘مقل ٓ اًمٕمرب سمٚم٤ًمن وُمٕمرومتف

 .اًمٕمرب يمالم ُمـ اعمٕمٞم٥م اًمّريمٞمؽ اًمؽّميمٞم٥م

 صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ :  اًمّت٘مدير سمؾ ، سمريمٞمٍؽ  اعمذيمقر اًمؽّميمٞم٥م وًمٞمس ، ىم٤مل يمذا

 شمٕمّٚمؼ يٛمتٜمع ومال،  آظمره إمم صٚمٞم٧م يمام ّٛمدحم آل قمغم وصؾ حمّٛمد قمغم

 .اًمّث٤مٟمٞم٦م سم٤مجلٛمٚم٦م اًمّتِمٌٞمف

 ذم وم٢منّ ،  سم٤معمجٛمقع ًمٚمٛمجٛمقع هق إّٟمام اًمّتِمٌٞمف أنّ :  افّسوبعاجلقاب 

 ُمـ اًمٙمثػمة اًمّذوات شمٚمؽ ىمقسمٚم٧م وم٢مذا ، يمثرة إسمراهٞمؿ آل ُمـ إٟمٌٞم٤مء

 ٟمتٗم٤مءا أُمٙمـ،  عمحّٛمدٍ  اًمتل اًمٙمثػمة سم٤مًمّّمٗم٤مت إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ

  .اًمّتٗم٤موؾ

قمٜمد  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم وىمع أّٟمف،  اجلقاب هذا قمغم ويٕمّٙمر:  ىمٚم٧م

 قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ  " وًمٗمٔمف .وم٘مط سم٤مٓؾمؿ وم٘مط آؾمؿ ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٌخ٤مري

 ." إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام حمّٛمد

 حمّٛمد وآل عمحّٛمدٍ  حيّمؾ ُم٤م إمم سم٤مًمٜمّٔمر اًمّتِمٌٞمف أنّ :  افّثومـاجلقاب 

 أّول ُمـ اعُمّمٚمِّلم صالة جمٛمقع ُمـ ومٞمحّمؾ ، ومرد ومرد يمّؾ  صالة ُمـ

 .إسمراهٞمؿ ٔل يم٤من ُم٤م أوٕم٤مف اًمّزُم٤من آظمر إمم اًمّتٕمٚمٞمؿ
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 .واؾمتٛمراره ذًمؽ دوام اعمراد:  سم٘مقًمف هذا قمـ اًمٕمريبّ  اسمـ وقمؼّم 

 ُمـ ًمف حيّمؾ ومٞمام اعُمّمكمِّ  إمم راضمع اًمّتِمٌٞمف أنّ :  افّتوشعاجلقاب 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  حيّمؾ ُم٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم ٓ .اًمّثقاب

 قمغم صمقاسم٤مً  أقمٓمٜمل اًمٚمٝمؿّ :  ىم٤مل يم٠مّٟمف يّمػم ّٕٟمف،  وٕمٞمػ وهذا

 .إسمراهٞمؿ آل قمغم صٚمٞم٧م يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم صاليت

 .إسمراهٞمؿ آل قمغم اعُمّمكمِّ  صمقاب ُمثؾ اعمراد سم٠منّ :  جي٤مب أن ويٛمٙمـ

ٌّف أنّ  وهل،  أّوًٓ  اعمذيمقرة اعم٘مّدُم٦م دومع:  افعورشاجلقاب   سمف اعمِم

 اًمّتِمٌٞمف يٙمقن ىمد سمؾ ، ُمّٓمرداً  ًمٞمس ذًمؽ وأنّ  ، فاعمِمٌّ  ُمـ أرومع يٙمقن

 ي٘مع وأيـ، (  يمٛمِمٙم٤مة ٟمقره ُمثؾ)  شمٕم٤مل ىمقًمف ذم يمام وسم٤مًمّدون سمؾ سم٤معمثؾ

 .؟ شمٕم٤ممم ٟمقره ُمـ اعمِمٙم٤مة ٟمقر

ٌّف ُمـ اعمراد يم٤من عَم٤ّم وًمٙمـ  واوح٤مً  فم٤مهراً  ؿمٞمئ٤مً  يٙمقن أن سمف اعمِم

٤مُمع ًّ  إسمراهٞمؿ شمٕمٔمٞمؿ يم٤من ٤معمَّ  هٜم٤م ويمذا ، سم٤معمِمٙم٤مة اًمٜمّقر شمِمٌٞمف طمًـ ًمٚم

 اًمّٓمقائػ َجٞمع قمٜمد واوح٤مً  ُمِمٝمقراً  قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمّّمالة إسمراهٞمؿ وآل

 طمّمؾ ُم٤م ُمثؾ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمّّمالة حمّٛمد وآل عمحّٛمدٍ  يٓمٚم٥م أن طمًـ

 .إسمراهٞمؿ وآل إلسمراهٞمؿ

 يمام:  أي " اًمٕم٤معملم ذم " سم٘مقًمف اعمذيمقر اًمّٓمٚم٥م ظمتؿ ذًمؽ وي١مّيد

 ي٘مع لَ  وهلذا ، اًمٕم٤معملم ذم راهٞمؿإسم آل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم اًمّّمالة أفمٝمرت

 ُم٤م قمغم،  حمّٛمد آل ذيمر دون إسمراهٞمؿ آل ذيمر ذم إَّٓ  " اًمٕم٤معملم ذم " ىمقًمف

 أظمرضمف ومٞمام ُمًٕمقد أيب طمدي٨م وهق،  ومٞمف ورد اًمذي احلدي٨م ذم وىمع

 .وهمػممه٤م وُمًٚمؿ ُم٤مًمؽ
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 إحل٤مق سم٤مب ُمـ اعمذيمقر اًمّتِمٌٞمف ًمٞمس:  سم٘مقًمف ذًمؽ قمـ اًمّٓمٞمٌّل  وقمؼّم 

  .اؿمتٝمر سمام يِمتٝمر لَ  ُم٤م إحل٤مق سم٤مب ُمـ سمؾ،  سم٤مًمٙم٤مُمؾ اًمٜم٤ّمىمص

 إسمراهٞمؿ سمٞم٧م ذم ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م أنّ  اًمّتِمٌٞمف هذا ؾم٥ٌم:  ٞمٛمّل ٚمِ احْلَ  وىم٤مل

 أنّ  قمٚمؿ وىمد، (  جمٞمد محٞمد إّٟمف اًمٌٞم٧م أهَؾ  قمٚمٞمٙمؿ وسمريم٤مشمف اهلل رمح٦مُ ) 

 اعمالئٙم٦م دقم٤مء أضم٥م:  ىم٤مل ومٙم٠مّٟمف إسمراهٞمؿ سمٞم٧م أهؾ ُمـ حمّٛمد وآل حمّٛمداً 

 آل ذم ىم٤مًمقه٤م قمٜمدُم٤م أضمٌتٝم٤م يمام حمّٛمد وآل حمّٛمد ذم ذًمؽ ىم٤مًمقا اًمذيـ

 وهق،  أي٦م سمف ظمتٛم٧م سمام ظمتؿ وًمذًمؽ ، طمٞمٜمئذٍ  اعمقضمقديـ إسمراهٞمؿ

  ." جمٞمد محٞمد إّٟمؽ " ىمقًمف

 :  إضمقسم٦م هذه سمٕمض ذيمر أن سمٕمد اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 سم٠مصؾ اًمّّمالة ٕصؾ واًمّتِمٌٞمف،  اًمِّم٤مومٕمّل  إمم ٥ًمٟمُ  ُم٤م أطمًٜمٝم٤م

  .سم٤معمجٛمقع ًمٚمٛمجٛمقع أو اًمّّمالة

 اعمجٛمقع شمِمٌٞمف إَّٓ  إضمقسم٦م أيمثر زّيػ أن سمٕمد اًم٘مّٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 :  سم٤معمجٛمقع

 قمـ ذًمؽ صم٧ٌم وىمد ، إسمراهٞمؿ آل ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص هق:  ي٘م٤مل أن ُمٜمف وأطمًـ

٤ٌّمس اسمـ  وآل وٟمقطم٤مً  آدم اصٓمٗمك اهلل إنّ )  شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٗمًػم ذم قم

 ومٙم٠مّٟمف،  إسمراهٞمؿ آل ُمـ حمّٛمد:  لىم٤م(  اًمٕم٤معملم قمغم قمٛمران وآل إسمراهٞمؿ

 قمٚمٞمف صٚمٞمٜم٤م ُم٤م سم٘مدر ظمّمقص٤مً  حمّٛمد آل وقمغم حمّٛمد قمغم ُٟمّمكمِّ  أن أُمرٟم٤م

 ويٌ٘مك هبؿ يٚمٞمؼ ُم٤م ًٔمف ومٞمحّمؾ،  قمٛمقُم٤مً  إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ ُمع

 ، ىمٓمٕم٤مً  إسمراهٞمؿ آل ُمـ ًمٖمػمه مم٤ّم أزيد اًم٘مدر وذًمؽ ، ًمف يمّٚمف اًم٤ٌمىمل

 ُمـ أومْمؾ اًمٚمٗمظ هبذا ًمف اعمٓمٚمقب وأنّ  ، اًمّتِمٌٞمف وم٤مئدة طمٞمٜمئذٍ  وئمٝمر
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  .إًمٗم٤مظ ُمـ سمٖمػمه اعمٓمٚمقب

 اًمّديـ جمد ًمِمٞمخٜم٤م ُمّمٜمّػ ذم وضمدت:  اجلقاب احلودي ظؼ

 طم٤مصٚمف،  اًمٙمِمػ أهؾ سمٕمض قمـ ٟم٘مٚمف آظمر ضمقاسم٤مً  اًمّٚمٖمقّي  اًمِّمػمازّي 

ٌّف اًمٚمٗمظ ًمٖمػم اًمّتِمٌٞمف أنّ   " سم٘مقًمٜم٤م اعمراد أنّ  وذًمؽ ، ًمٕمٞمٜمف ٓ سمف اعمِم

 اًمّديـ أُمر ذم اًمٜمّٝم٤مي٦م يٌٚمغ ُمـ أشم٤ٌمقمف ُمـ اضمٕمؾ " حمّٛمد قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ 

 سم٠من " إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام " اًمنّميٕم٦م أُمر سمت٘مريرهؿ سمنمقمف يم٤مًمٕمٚمامء

 .اًمنّميٕم٦م ي٘مّررون أٟمٌٞم٤مء أشم٤ٌمقمف ذم ضمٕمٚم٧م

 - حمّدصملم ٟم٤مؾم٤مً  أشم٤ٌمقمف ُمـ اضمٕمؾ " حمّٛمد آل وقمغم " سم٘مقًمف واعمراد

 ومٞمٝمؿ ضمٕمٚم٧م سم٠من إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام سم٤معمٖمّٞم٤ٌمت خيؼمون - سم٤مًمٗمتح

 حمّٛمد ٔل إٟمٌٞم٤مء صٗم٤مت طمّمقل واعمٓمٚمقب .سم٤معمٖمّٞم٤ٌمت خيؼمون أٟمٌٞم٤مء

 .إسمراهٞمؿ سم١ًمال طم٤مصٚم٦م يم٤مٟم٧م يمام اًمّديـ ذم أشم٤ٌمقمف وهؿ

 ُم٤م هٜم٤م سم٤مًمّّمالة اعمراد أنّ  ؾمٚمؿ إن ضمّٞمد وهق ، ذيمره ُم٤م حمّّمؾ وهذا

 أقمٚمؿ واهلل ، اّدقم٤مه

 اؾمتج٥م اًمٚمٝمؿّ  .اعمراد:  اًمّدقمقى هذه حقٟم:  اجلقاب افثوين ظؼ

 .سمٜمٞمف ذم إسمراهٞمؿ دقم٤مء اؾمتج٧ٌم يمام أُّمتف ذم حمّٛمد دقم٤مء

 .اعمقوٕملم ذم أل قمٓمػ هذا قمغم ويٕمّٙمر

 ضمزم يمام وإؾمح٤مق إؾمامقمٞمؾ ُمـ ذّرّيتف هؿ ( إبراهقؿ آل ظذ) :  ؿقفف

اح ُمـ َج٤مقم٦م سمف  رةؾم٤م همػم ُمـ أوٓد ًمف يم٤من إسمراهٞمؿ أنّ  صم٧ٌم وإن ، اًمنّمّ

  . حم٤مًم٦م ٓ داظمٚمقن ومٝمؿ وه٤مضمر

 إٟمٌٞم٤مء ومٞمٝمؿ ومٞمدظمؾ ، اعمّت٘مقن سمؾ ُمٜمٝمؿ اعمًٚمٛمقن اعمراد إنّ  صمؿّ 
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 ذم شم٘مّدم ُم٤م وومٞمف ، قمداهؿ ُمـ دون واًمّّم٤محلقن واًمِّمٝمداء واًمّّمّدي٘مقن

 .حمّٛمد آل

 .واًمٙمراُم٦م اخلػم ُمـ اًمّزي٤مدة هٜم٤م سم٤مًمؼميم٦م اعمراد ( وبورك) :  ؿقفف

 .واًمّتزيمٞم٦م اًمٕمٞمقب ُمـ اًمّتٓمٝمػم اعمراد:  وؿقؾ

 أي .اإلسمؾ سمريم٧م ىمقهلؿ ُمـ واؾمتٛمراره ذًمؽ إصم٤ٌمت اعمراد:  وؿقؾ

 صم٤مٟمٞمف وؾمٙمقن أّوًمف سمٙمن - اعم٤مء سمريم٦م ّٛمٞم٧مؾُم  وسمف ، إرض قمغم صمٌت٧م

  .ومٞمٝم٤م اعم٤مء إلىم٤مُم٦م -

 ذًمؽ يث٧ٌم وأن ، أووم٤مه اخلػم ُمـ يٕمٓمقا أن اعمٓمٚمقب أنّ  واحل٤مصؾ

 أصٜم٤مف طمديثف ذم ُمًٕمقد أسمق رواه ومٞمام لمسم٤مًمٕم٤معم واعمراد .دائامً  ويًتٛمرّ 

 .اخلٚمؼ

 :  أخرى أؿقال وؾقف

 روح ومٞمف ُم٤م:  وؿقؾ ، حمدث يمّؾ :  وؿقؾ ، اًمٗمٚمؽ سمٓمـ طمقاه ُم٤م:  ؿقؾ

ـّ  اإلٟمس:  وؿقؾ ، اًمٕم٘مالء سم٘مٞمد:  وؿقؾ ،  .وم٘مط واجل

 سمٛمٕمٜمك احلٛمد ُمـ ومٕمٞمؾ ومٝمق احلٛمٞمد أُّم٤م ( جمقد محقد إّكؽ) :  ؿقفف

 .أيمٛمٚمٝم٤م احلٛمد صٗم٤مت ُمـ ًمف طمّمؾ ُمـ وهق .ُمٜمف وأسمٚمغ ، حمٛمقد

  .قم٤ٌمده أومٕم٤مل حيٛمد أي .احل٤مُمد سمٛمٕمٜمك هق:  وؿقؾ

 وهق ، اًمنّمف ذم يمٛمؾ ُمـ صٗم٦م وهق .اعمجد ُمـ ومٝمق اعمجٞمد وأُّم٤م

 .اإليمرام صٗم٦م قمغم يدّل  احلٛمد أنّ  يمام واجلالل ًمٚمٕمٔمٛم٦م ُمًتٚمزم

 .افعظقؿغ آشؿغ هبذيـ افّدظوء هذا ختؿ ومـوشبي

 وزي٤مدة سمف واًمّتٜمقيف قمٚمٞمف وصمٜم٤مؤه ًمٜمٌّٞمف اهلل شمٙمريؿ اعمٓمٚمقب أنّ :  إول
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 إمم إؿم٤مرة ذًمؽ ومٗمل واعمجد احلٛمد ـمٚم٥م يًتٚمزم مم٤ّم وذًمؽ ، شم٘مريٌف

 .ًمٚمٛمٓمٚمقب يم٤مًمّتٕمٚمٞمؾ أهّنام

 سمف شمًتقضم٥م ُم٤م وم٤مقمؾ إّٟمؽ واعمٕمٜمك ، ًمف يم٤مًمّتذيٞمؾ هقأو :  افثوين

  .قم٤ٌمدك َجٞمع ممإ اإلطم٤ًمن سمٙمثرة يمريؿ ، اعمؽمادوم٦م اًمٜمّٕمؿ ُمـ احلٛمد

 يمّؾ  ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم اًمّّمالة إجي٤مب قمغم احلدي٨م هبذا واؾمتدل

 أيب قمـ اًمّٓمرق سمٕمض ذم اًمّزي٤مدة ُمـ احلدي٨م هذا ذم وىمع عم٤َِم صالة

ٜمـ أصح٤مب أظمرضمف ُم٤م وهق ، ُمًٕمقد ًّ  واسمـ اًمؽّمُمذّي  وصّححف اًم

 سمـ حمّٛمد قمـ إؾمح٤مق سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ يمّٚمٝمؿ واحل٤ميمؿ ظمزيٛم٦م

 ُٟمّمكمِّ  ومٙمٞمػ " سمٚمٗمظ قمٜمف زيد سمـ اهلل قمٌد سمـ حمّٛمد قمـ ًمّتٞمٛمّل ا إسمراهٞمؿ

  .٤م ؟صالشمٜم ذم قمٚمٞمؽ ٞمٜم٤مصٚمّ  ٟمحـ إذا قمٚمٞمؽ

  .ُمّتّمؾ طمًـ إؾمٜم٤مده:  اًمّدارىمٓمٜمّل  وىم٤مل

  .صحٞمح طمًـ إؾمٜم٤مده:  اًمٌٞمٝم٘مّل  وىم٤مل

 " روح ًمف ُم٤م ىمتؾ حتريؿ سم٤مب " ذم ىم٤مل سم٠مّٟمف:  اًمؽّميمامينّ  اسمـ وشمٕمّ٘مٌف

  .سمف يٜمٗمرد ُم٤م يتقىّمقن احلّٗم٤مظ:  إؾمح٤مق سمـا ومٞمف طمدي٨م ذيمر سمٕمد

 إؾمح٤مق اسمـ هب٤م شمٗمّرد اًمّزي٤مدة هذه ٕنّ ،  ُمّتجف اقمؽماض وهق:  ىمٚم٧م

 احلًـ درضم٦م ذم ومٝمق اًمّّمحٞمح درضم٦م يٌٚمغ لَ  وإن .سمف يٜمٗمرد ُم٤م ًمٙمـ ،

 يٗمّرق ٓ ُمـ ًمف يّمّحح وإّٟمام ، يمذًمؽ هٜم٤م وهق سم٤مًمّتحدي٨م ّسح إذا

 وهذه .صحٞمح٤مً  ًمٚمحّج٦م يّمٚمح ُم٤م يمّؾ  وجيٕمؾ،  واحلًـ اًمّّمحٞمح سملم

٤ٌّمن اسمـ ـمري٘م٦م  .ُمٕمف ذيمر وُمـ طم

 وافبقفؼلّ  خزيؿي ـوبـ افّشوؾعّقي مـ مجوظيٌ  اًمّزي٤مدة هبذه اطمت٩ّم  وىمد
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الم وىمٌؾ اًمّتِمّٝمد سمٕمد اًمّتِمّٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم اًمّّمالة إلجي٤مب ًّ  .اًم

 شمٞم٤مناإل إجي٤مب يٗمٞمد إّٟمام سمؾ ، ذًمؽ قمغم ومٞمف دًٓم٦م ٓ سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 .اًمّتِمّٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم صغمَّ  ُمـ قمغم إًمٗم٤مظ هبذه

 هذا قمغم يدّل  ومال اًمّّمالة أصؾ إجي٤مب قمغم يدّل  أن شم٘مدير وقمغم

 عَم٤ّم أي٦م أنّ  شم٘مّدم سمام ذًمؽ اًمٌٞمٝم٘مّل  ىمّرب وًمٙمـ ، اعمخّمقص اعمحّؾ 

الم يمٞمٗمّٞم٦م ٛمٝمؿقمٚمَّ  ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ويم٤من .ٟمزًم٧م ًّ  ، اًمّتِمّٝمد ذم قمٚمٞمف اًم

 قمغم ومدلَّ  ، ومٕمٚمٛمٝمؿ اًمّّمالة يمٞمٗمّٞم٦م قمـ وم٠ًمًمقا اًمّّمالة داظمؾ دواًمّتِمٝمّ 

 اًمّتِمّٝمد ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اًمّتِمّٝمد ذم قمٚمٞمف اًمّّمالة إي٘م٤مع سمذًمؽ اعمراد أنّ 

 .هلؿ شمٕمٚمٞمٛمف شم٘مّدم اًمذي

 قمٞم٤مض ىم٤مل يمام سمٕمٞمدٌ  ومٝمق اًمّّمالة ظم٤مرج ذًمؽ يٙمقن أن اطمتامل وأُّم٤م

  .وهمػمه

 خمّمقص سمف إُمر أنّ  قمغم شمٜمّمٞمص ومٞمف ًمٞمس:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 سمٕمْمٝمؿ وىمّرر ، اًمّّمالة وضمقب قمغم سمف آؾمتدٓل يمثر وىمد ، سم٤مًمّّمالة

 قمٚمٞمف اًمّّمالة وًمٞم٧ًم،  بوإلمجوع واضم٦ٌم قمٚمٞمف اًمّّمالة سم٠منّ :  آؾمتدٓل

 .اًمّّمالة ذم دم٥م أن ومتٕملّم ،  بوإلمجوع واضم٦ٌم اًمّّمالة ظم٤مرج

 إن بوإلمجوع ةاًمّّمال همػم ذم دم٥م ٓ ىمقًمف ٕنّ  5 وٕمٞمػ وهذا:  ىم٤مل

 ذم دم٥م أن يٗمٞمد ّٕٟمف،  اعمٓمٚمقب يٗمٞمد ٓ ًمٙمـ،  صحٞمح ومٝمق قمٞمٜم٤مً  سمف أراد

 .سمٕمٞمٜمف ٓ اعمقوٕملم أطمد

 ، سمذًمؽ اعمًتدّل  هق افّشوؾعلّ  أنّ  " اًمّذظمػمة " ذم اًم٘مراذمّ  وزقمؿ

 .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ سمف ردّ  ُم٤م سمٜمحق ورّده
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 .ًمٚمِّم٤مومٕمّل  ذًمؽ ٟم٦ًٌم ذم يّم٥م ولَ 

 رؾمقًمف قمغم اًمّّمالة اهلل ومرض:  " إمّ  " ذم ّل اًمِّم٤مومٕم ىم٤مًمف واًمذي

 صّٚمقا آُمٜمقا اًمذيـ أهّي٤م ي٤م اًمٜمٌّّل  قمغم يّمّٚمقن وُمالئٙمتف اهلل إنّ )  سم٘مقًمف

 ُمٜمف أومم ُمقوع ذم قمٚمٞمف اًمّّمالة ومرض يٙمـ ومٚمؿ(  شمًٚمٞمامً  وؾمٚمٛمقا قمٚمٞمف

 سمـ إسمراهٞمؿ أظمؼمٟم٤م:  سمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ اًمّدًٓم٦م ووضمدٟم٤م ، اًمّّمالة ذم

 أيب قمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ ؾمٚمٞمؿٍ  سمـ صٗمقان صمٜملطمدّ  حمّٛمد

 ؟ اًمّّمالة ذم يٕمٜمل - قمٚمٞمؽ ُٟمّمكمِّ  يمٞمػ اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىم٤مل أّٟمف،  هريرة

 قمغم ٞم٧مصٚمّ  يمام حمّٛمد آل وقمغم حمّٛمد قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ  شم٘مقًمقن:  ىم٤مل

 إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمد طمّدصمٜمل حمّٛمد سمـ إسمراهٞمؿ أظمؼمٟم٤م ، احلدي٨م " إسمراهٞمؿ

 قُمْجرة سمـ يمٕم٥م قمـ ًمٞمغم أيب سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ قُمْجرة سمـ يمٕم٥م سمـ

 وآل حمّٛمد قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿّ :  اًمّّمالة ذم ي٘مقل يم٤من أّٟمف،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ

 .احلدي٨م " إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام حمّٛمد

 ذم اًمّتِمّٝمد يٕمٚمٛمٝمؿ ٤منيم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  روي ومٚماّم :  اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل

 جيز لَ  ، اًمّّمالة ذم قمٚمٞمف يّمّٚمقن يمٞمػ ٛمٝمؿقمٚمَّ  فأٟمّ  قمٜمف وروي ، اًمّّمالة

  .واضم٦ٌم همػم ومٞمف قمٚمٞمف واًمّّمالة واضم٥م اًمّّمالة ذم اًمّتِمّٝمد ٟم٘مقل أن

 :  أوجفٍ  مـ آؾمتدٓل هذا اعمخ٤مًمٗملم سمٕمُض  شمٕمّ٘م٥م وىمد

 .ُمِمٝمقر ومٞمف واًمٙمالم .حيٞمك أيب سمـ إسمراهٞمؿ وٕمػ:  أحدهو

 لَ  " اًمّّمالة ذم يٕمٜمل " إّول ذم وم٘مقًمف صّحتف شم٘مدير قمغم:  افّثوين

 ." يٕمٜمل .سم٤مًم٘م٤مئؾ يٍّمح

 يم٤من وإن،  " اًمّّمالة ذم ي٘مقل يم٤من إّٟمف : اًمّث٤مين ذم ىمقًمف:  افّثوفٌ
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 ذم سم٘مقًمف اعمراد يٙمقن أن حيتؿؾ ًمٙمٜمّف،  اعمٙمتقسم٦م اًمّّمالة أنّ  فم٤مهره

 أيمثر ٕنّ  5 ىمقّي  اطمتامل وهق ، قمٚمٞمف اًمّّمالة صٗم٦م ذم:  أي،  اًمّّمالة

١مال أنّ  قمغم شمدّل  ىمّدم يمام قُمْجرة سمـ يمٕم٥م قمـ اًمّٓمرق ًّ  صٗم٦م قمـ وىمع اًم

 .حمٚمٝم٤م قمـ ٓ اًمّّمالة

 اًمّتِمّٝمد ذم ذًمؽ شمٕملّم  قمغم يدّل  ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس:  افّرابع

الم وسملم سمٞمٜمف ظمّمقص٤مً  ًّ  .اًمّّمالة ُمـ اًم

 أسمق ُمٜمٝمؿ ، اًمِّمذوذ إمم ذًمؽ ذم افّشوؾعلّ  ٟم٦ًٌم ذم ىمقمٌ  أـمٜم٥م وىمد

 ، واخلّٓم٤ميبّ  اعمٜمذر سمـ سمٙمر وأسمق ح٤موّي اًمٓمّ  ضمٕمٗمر وأسمق اًمّٓمؼمّي  ضمٕمٗمر

،  واطمد همػم ذًمؽ قمٚمٞمف وقم٤مب،  ُم٘م٤مٓهتؿ " اًمِّمٗم٤مء " ذم قمٞم٤مض وأورد

 ُمـ ّٕٟمف،  اًمِّم٤مومٕمّل  إًمٞمف ذه٥م ُم٤م شمّمقي٥م ي٘متيض يمت٤مسمف ُمقوقع ٕنّ 

 .اعمّمٓمٗمك شمٕمٔمٞمؿ َجٚم٦م

 قمغم إـثر أنّ  ُمع،  ومْمالشمف سمٓمٝم٤مرة اًم٘مقل هق اؾمتحًـ وىمد

 .شمٕمٔمٞمٛمف ذم اًمّزي٤مدة ُمـ ومٞمف عم٤َِم دهاؾمتج٤م ًمٙمٜمّف،  ظمالومف

 ودومٕمقا ، وٟمٔمرّي٦م ٟم٘مٚمّٞم٦م أدًم٦م ومذيمروا،  ًمٚمِّم٤مومٕمّل  َج٤مقم٦م واٟمتٍم

 اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ َج٤مقم٦م قمـ سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل ومٜم٘مٚمقا .اًمِّمذوذ دقمقى

 .سمٕمدهؿ وُمـ واًمّت٤مسمٕملم

  .واًمّت٤مسمٕملم اًمّّمح٤مسم٦م قمـ ذًمؽ ذم ورد ُم٤م وأصّح 

،  اًمّرضمؾ يتِمّٝمد:  ىم٤مل سعقدم ابـ ظـ ىمقي   سمًٜمدٍ  احل٤ميمؿ أظمرضمف ُم٤م

  .ًمٜمٗمًف يدقمق صمؿّ ،  اًمٜمٌّّل  قمغم ُيّمكمِّ  صمؿّ 

 اًمٜمٌّّل  أنّ  ذيمر ُمًٕمقد اسمـ وم٢منّ  ، ًمٚمِّم٤مومٕمّل  سمف حيت٩ّم  رء أىمقى وهذا
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 ُم٤م اًمّدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػّم  صمؿّ  : ىم٤مل وأّٟمف .اًمّّمالة ذم اًمّتِمّٝمد قمٚمٛمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 قمغم دلَّ  ًمّدقم٤مءا ىمٌؾ قمٚمٞمف سم٤مًمّّمالة إُمر ُمًٕمقد اسمـ قمـ صم٧ٌم ومٚماّم  .ؿم٤مء

 ُمـ طمّج٦م واٟمدومٕم٧ْم  ، واًمّدقم٤مء اًمّتِمّٝمد سملم ذًمؽ زي٤مدة قمغم اـّمٚمع أّٟمف

ؽ ًّ  ذيمر ُم٤م ُمثؾ اًمِّم٤مومٕمّل  إًمٞمف ذه٥م ُم٤م دومع ذم ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م مت

 ًمٞمس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمف ٛمفقمٚمّ  اًمذي ُمًٕمقد اسمـ شمِمّٝمد وهذا:  ىم٤مل .قمٞم٤مض

 .قمٚمٞمف اًمّّمالة ذيمر ومٞمف

 هذا ىمٚم٧َم  إذا " ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م آظمر ذم نّ إ اخلّٓم٤ميبّ  ىمقل ويمذا

 وقمغم ، ُمدرضم٦م اًمّزي٤مدة هذه سم٠منّ  قمٚمٞمف ردّ  ًمٙمـ،  " صالشمؽ ىمْمٞم٧َم  وم٘مد

 شمٕمٚمٞمؿ سمٕمد وردت قمٚمٞمف اًمّّمالة ُمنموقمّٞم٦م أنّ  قمغم ومتحٛمؾ صمٌقهت٤م شم٘مدير

 .اًمّتِمّٝمد

 اًمّدقم٤مء : ُمقىمقوم٤مً  قمٛمر قمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف سمام ذًمؽ ويت٘مّقى

امء سملم ُمقىمقف ًّ  اًمٜمٌّّل  قمغم ُيّمكمِّ  طمّتك رء ُمٜمف ٕمديّم ٓ وإرض اًم

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 طمٙمؿ ًمف ومٞمٙمقن .اًمّرأي ؾٌَ ىمِ  ُمـ ي٘م٤مل ٓ هذا وُمثؾ:  اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مل

  اٟمتٝمك .اًمّرومع

 وأظمرج،  " قمروم٦م سمـ احلًـ ضمزء " ذم ُمرومقع ؿم٤مهد ًمف وورد

 ٓ:  ىم٤مل،  ضمّٞمد سمًٜمدٍ  قمٛمر اسمـ قمـ " وًمٞمٚم٦م يقم قمٛمؾ " ذم اًمٕمٛمرّي 

  .قمكمّ  وصالة وشمِمّٝمدٍ  سم٘مراءةٍ  إَّٓ  صالة شمٙمقن

 وهق - افّشعبلّ  ظـ ىمقي   سمًٜمدٍ  " اخلالومّٞم٤مت " ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  وأظمرج

 ومٚمٞمٕمد،  اًمّتِمّٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم يّمؾِّ  لَ  ُمـ : ىم٤مل - اًمّت٤مسمٕملم يم٤ٌمر ُمـ
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  .صالشمف

 - افّشّخر بـ اهلل ظبد بـ مطّرف ظـ صحٞمح سمًٜمدٍ  اًمّٓمؼمّي  وأظمرج

 أنّ  وأؿمٝمد:  ىم٤مل وم٢مذا،  اًمّتِمّٝمد ٟمٕمٚمؿ يمٜم٤ّم : ىم٤مل - اًمّت٤مسمٕملم يم٤ٌمر ُمـ وهق

 صمؿّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم ُيّمكمِّ  صمؿّ  قمٚمٞمف ويثٜمل رسّمف حيٛمد ورؾمقًمف قمٌده حمّٛمداً 

 .طم٤مضمتف ي٠ًمل

 ضم٤مء سمؾ ذًمؽ ذم اًمِّم٤مومٕمّل  خم٤مًمٗم٦م قمغم يّتٗم٘مقا ومٚمؿ إُمّم٤مر وم٘مٝم٤مء وأُّم٤م

 ٤مشمريمٝم إذا:  وم٘م٤مل،  اًمٕمٛمد ذم سمف اجلزم إشحوق وظـ , روايتون أمحد ظـ

  .يٕمٞمد

،  اًمّّمالة ؾمٜمـ ذم احل٤مضم٥م اسمـ ذيمره٤م ادوفؽّقي ظـد أيضوً  واخلالف

الم قمٌد اسمـ ؿم٤مرطمف وم٘م٤مل ، اًمّّمحٞمح قمغم:  ىم٤مل صمؿّ  ًّ  ذم أنّ  يريد:  اًم

  .ُمٜمٝمؿ اعمّقاز اسمـ يمالم فم٤مهر وهق ، ىمقًملم وضمقهب٤م

 يمام قمٚمٞمف اًمّّمالة سمقضمقب َُمـ ىم٤مل ؿمٞمقظمٜم٤م سمٕمض وم٠مًمزم .احلـػّقي وأّمو

 " أصح٤مب قمـ " اهلداي٦م ذح " ذم اًمّنوضمّل  وٟم٘مٚمف .ح٤موّي يم٤مًمٓمّ  ذيمر

 ي٘مقًمقا أن يمتٌٝمؿ ُمـ " اعمٖمٞم٨م " و " اًمّتحٗم٦م " و " اًمٕم٘مد " و " اعمحٞمط

 يٚمتزُمقا أن هلؿ ًمٙمـ ، اًمّتِمّٝمد آظمر ذم ذيمره ًمت٘مّدم اًمّتِمّٝمد ذم سمقضمقهب٤م

  .اًمّّمالة صّح٦م ذم ذـم٤مً  جيٕمٚمقٟمف ٓ ًمٙمـ،  ذًمؽ

 سمٕمد ذًمؽ سم٢مجي٤مب اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ اٟمٗمرد طمرُمٚم٦م أنّ ،  اًمّٓمح٤موّي  وروى

ـّ :  ىم٤مل،  اًمّتحّٚمؾ ؾمالم وىمٌؾ اًمّتِمّٝمد  واٟمتٍموا ذًمؽ ىمٌٚمقا أصح٤مسمف ًمٙم

  .اٟمتٝمك .قمٚمٞمف وٟم٤مفمروا ًمف

 واًمٜم٤ًّمئّل  داود أسمق أظمرضمف سمام:  شمٌٕمف وُمـ ظمزيٛم٦م اسمـ ًمف واؾمتدل
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٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ ويمذا ، وصّححف واًمؽّمُمذّي   ُمـ واحل٤ميمؿ طم

 صالشمف ذم يدقمق رضمالً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ؾمٛمع:  ىم٤مل،  قمٌٞمد سمـ ْم٤مًم٦موم طمدي٨م

:  وم٘م٤مل،  دقم٤مه صمؿّ  ، هذا ؾجِ قمَ :  وم٘م٤مل،  اًمٜمٌّّل  قمغم يّمؾِّ  ولَ ،  اهلل حيٛمد لَ 

 اًمٜمٌّّل  قمغم يّمؾِّ  صمؿّ ،  قمٚمٞمف واًمّثٜم٤مء رسّمف سمتحٛمٞمد ومٚمٞمٌدأ أطمديمؿ صغمَّ  إذا

 .ؿم٤مء سمام يدقمق صمؿّ ،  ملسو هيلع هللا ىلص

 وم٢مّٟمف ُمرومقع ىمري٤ٌمً  اعمذيمقر ُمًٕمقد سمـا ىمقل أنّ  قمغم يدّل  مم٤ّم وهذا

 .سمٚمٗمٔمف

،  ًمٚمقضمقب ومْم٤مًم٦م سمحدي٨م آؾمتدٓل ذم اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ـمٕمـ وىمد

 ، صالشمف اعمزء أُمر يمام سم٤مإلقم٤مدة اعُمّمكمِّ  ُٕمر يمذًمؽ يم٤من ًمق:  وم٘م٤مل

  .طمزم اسمـ إًمٞمف أؿم٤مر ويمذا

 ويٙمٗمل،  ومراهمف قمٜمد وىمع اًمقضمقب يٙمقن أن سم٤مطمتامل:  وأضمٞم٥م

ؽ ًّ   .اًمقضمقب دقمقى ذم ُمرسم٤مٕ اًمّتٛم

 شم٠مظمػم ًمٚمزم ومرو٤مً  يم٤مٟم٧م ًمق:  احلٜمٗمّٞم٦م ُمـ اجلرضم٤مينّ  ُمٜمٝمؿ َج٤مقم٦م وىم٤مل

 ُمـ ومٞمتخػّم  " وىم٤مل،  اًمّتِمّٝمد قمٚمٛمٝمؿ ّٕٟمف 5 احل٤مضم٦م وىم٧م قمـ اًمٌٞم٤من

  .قمٚمٞمف اًمّّمالة يذيمر ولَ  " ؿم٤مء ُم٤م اًمّدقم٤مء

 .طمٞمٜمئذٍ  ومرو٧م شمٙمقن ٓ أن سم٤مطمتامل:  وأضمٞم٥م

 سمٚمٗمظ اًمّّمحٞمح ذم هذا ورد ىمد:  " ُمذّي اًمؽّم  ذح " ذم ؿمٞمخٜم٤م وىم٤مل

 سملم رء هٜم٤مك يم٤من أّٟمف قمغم ومدلَّ  ًمٚمؽّماظمل " صمؿّ  " و " ًمٞمتخػّم  صمؿّ  "

  .واًمّدقم٤مء اًمّتِمّٝمد

 هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم صم٧ٌم سمام سمٕمْمٝمؿ واؾمتدل
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 .أرسمع ُمـ سم٤مهلل ومٚمٞمًتٕمذ،  إظمػم اًمّتِمّٝمد ُمـ أطمديمؿ ومرغ إذا : رومٕمف

  .احلدي٨م

 وذم،  اًمّتِمّٝمد ذم آؾمتٕم٤مذة هذه إجي٤مب ذم حزم ابـ قمّقل اهذ وقمغم

٦ٌّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم اًمّّمالة يمقن  ُم٤م وومٞمف ، واضم٦ٌم ٓ اًمّتِمّٝمد قم٘م٥م ُمًتح

  .أقمٚمؿ واهلل ، ومٞمف

 ُمنموقمّٞم٦م قمغم أمجعقا:  وم٘م٤مل،  ًمٚمِّم٤مومٕمّل  اًم٘مّٞمؿ اسمـ اٟمتٍم وىمد

 ، ؾمتح٤ٌمبوآ اًمقضمقب ذم اظمتٚمٗمقا وإّٟمام ، اًمّتِمّٝمد ذم قمٚمٞمف اًمّّمالة

ؽ وذم ًّ ٚمػ سمٕمٛمؾ يقضمٌف لَ  ُمـ مت ًّ  يم٤من قمٛمٚمٝمؿ ٕنّ  ،  ٟمٔمرٌ  اًمّّم٤مًمح اًم

 سيح ٟم٘مؾ إمم ومٞمحت٤مج آقمت٘م٤مد سم٤مًمٕمٛمؾ يريد يم٤من إن إَّٓ  ، سمقوم٤مىمف

 .؟ ذًمؽ يقضمد وأّٟمك سمقاضم٥ٍم  ًمٞمس ذًمؽ سم٠منّ  قمٜمٝمؿ

 ُمٕمٜمك ومال .اًمِّم٤مومٕمّل  قمغم ؿمٜمّٕمقا اًمٜم٤ّمس إنّ :  قمٞم٤مض ىمقل وأُّم٤م:  ىم٤مل

 وٓ ىمٞم٤مؾم٤مً  وٓ إَج٤مقم٤مً  وٓ ٟمّّم٤مً  خي٤مًمػ لَ  ّٕٟمف،  ذًمؽ ذم ؿمٜم٤مقم٦م وم٠مّي  ، ًمف

 ٟم٘مٚمف وأُّم٤م .ُمذهٌف حم٤مؾمـ ُمـ سمذًمؽ اًم٘مقل سمؾ .؟ راضمح٦م ُمّمٚمح٦م

 .رّده شم٘مّدم وم٘مد ًمإلَج٤مع

 قمدم قمغم ومٞمدّل ،  ُمًٕمقد اسمـ شمِمّٝمد اظمت٤مر اًمِّم٤مومٕمّل  أنّ  دقمقاه وأُّم٤م

٤ٌّمس اسمـ ِمّٝمدشم اظمت٤مر إّٟمام وم٢مّٟمف،  اًمِّم٤مومٕمّل  سم٤مظمتٞم٤مرات ُمٕمروم٦م  .قم

 اعمرومققم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ َج٤مقم٦م سمف اطمت٩ّم  ُم٤م وأُّم٤م

 وأيب وقم٤مئِم٦م ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ يمحدي٨م وٕمٞمٗم٦م وم٢مهّن٤م ذًمؽ ذم اًمٍّمحي٦م

 .وهمػمهؿ وسمريدة ُمًٕمقد

 ًمٚمّت٘مقي٦م سمذيمره٤م سم٠مس وٓ " اخلالومّٞم٤مت " ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  اؾمتققمٌٝم٤م وىمد
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  .سم٤محلّج٦م شمٜمٝمض أهّن٤م ٓ

 سمٕمدم اًمّتٍميَح  وافّتوبعغ افّصحوبي مـ أحد ظـ أر ولَ :  ىمٚم٧م

 اعمٜم٘مقل ومٚمٗمظ ذًمؽ وُمع ، افـّخعلّ  إبراهقؿ ظـ ٟم٘مؾ ُم٤م إَّٓ  اًمقضمقب

 .سم٤مإلضمزاء قمؼّم  وم٢مّٟمف،  سم٤مًمقضمقب ىم٤مئالً  يم٤من همػمه سم٠منّ  يِمٕمر شم٘مّدم يمام قمٜمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمٛمف اًمذي اًمٚمٗمظ هذا شمٕملم قمغم احلدي٨م هبذا واؾمتدل

 ُم٘مٞمداً  أو ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مًمقضمقب ىمٚمٜم٤م ؾمقاء .ُمرإ اُمتث٤مل ذم ٕصح٤مسمف

 .سم٤مًمّمالة

 ٓ أشم٤ٌمقمف قمٜمد وإصح ، روايي دم أمحد ؾعـ اًمّمالة ذم شمٕمٞمٜمف وأُم٤م

 .دم٥م

 ، يتخػم:  وظـف ، ورد ُم٤م أيمٛمؾ : أمحد ؾعـ:  إومْمؾ ذم واختؾػ

 ." حمٛمد قمغم صؾ اًمٚمٝمؿ " ي٘مقل أن يٙمٗمل:  وم٘م٤مًمقا افشوؾعقي وأمو

 سمٚمٗمظ ي٘مقًمف يم٠من .ذًمؽ قمغم يدل سمام ٞم٤مناإلشم يٙمٗمل هؾ:  واختؾػقا

  .ُمثالً  حمٛمد قمغم اهلل صغم:  ومٞم٘مقل اخلؼم

 ضم٤مئزا ومٞمٙمقن آيمد اخلؼم سمٚمٗمظ اًمدقم٤مء أن وذًمؽ .إضمزاؤه وإصح

 اسمـ رضمحف اًمذي وهق .اًمتٕمٌد قمٜمد وىمػ ُمٜمع وُمـ .إومم سمٓمريؼ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم صغمَّ  ـعمِ  اًمقارد اًمثقاب أنَّ  قمغم يدل يمالُمف سمؾ .اًمٕمريب

  .اعمذيمقرة سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م قمٚمٞمف صغم عمـ حيّمؾ إٟمام

 ي٘مقل يم٠من .اخلؼم قمغم ي٘متٍم أن جيزئ ٓ أٟمف قمغم أصحوبـو واتػؼ

  .شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمّمالة إؾمٜم٤مد ومٞمف ًمٞمس إذ ، حمٛمد قمغم اًمّمالة

 دون سم٤مًمقصػ آيمتٗم٤مء ضمقزوا ًمٙمـ ، حمٛمد ًمٗمظ شمٕملم ذم واختؾػقا
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 جيزئ ومال سمف اًمتٕمٌد وىمع ٛمدحم ًمٗمظ ٕنَّ ،  اهلل ورؾمقل يم٤مًمٜمٌل آؾمؿ

 وٓ سم٤مًمْمٛمػم اإلشمٞم٤من جيزئ ٓ ىم٤مًمقا وهلذه ، ُمٜمف أقمغم يم٤من ُم٤م إَّٓ  قمٜمف

،  اًمٜمٌل سم٘مقًمف اًمتِمٝمد ذم ذيمره م٘مدُّ شمَ  ُمع ومٞمٝمام إصح ذم ُمثالً  سم٠ممحد

 .حمٛمد وسم٘مقًمف

 قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة اعمراد أدى ًمٗمظ سمٙمؾ آضمتزاء إمم:  اجلؿفقر وذهى

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 قمٚمٞمؽ واًمًالم اًمّمالة اًمتِمٝمد أصمٜم٤مء ذم ىم٤مل قوًم:  سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل طمتك

 ، ورؾمقًمف قمٌده ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمداً  أنَّ  أؿمٝمد ىم٤مل ًمق ويمذا ، أضمزأ اًمٜمٌل أهي٤م

 .ورؾمقًمف قمٌده ىمدم إذا ُم٤م سمخالف

 وهق يِمؽمط ٓ اًمتِمٝمد أًمٗم٤مظ شمرشمٞم٥م أنَّ  قمغم يٜمٌٜمل أنْ  يٜمٌٖمل وهذا

 ىمقلو " اًمًقرة يٕمٚمٛمٜم٤م يمام " ًم٘مقهلؿ ىمقي ُم٘م٤مسمٚمف دًمٞمؾ وًمٙمـ ، إصح

َـّ  " ُمًٕمقد اسمـ  ومٞمف اعمت٠مظمريـ ًمٌٕمض ورأي٧ُم . ( ) " يدي ذم قمده

 .شمّمٜمٞمٗم٤مً 

 اًم٘مرآن سمٜمص صم٧ٌم اًمقضمقب أن ذيمر سمام آيمتٗم٤مء ذم اجلٛمٝمقر وقمٛمدة

 قمـ اًمّمح٤مسم٦مُ  ؾم٠مل ومٚمامَّ (  شمًٚمٞمامً  ٛمقاوؾمٚمِّ  قمٚمٞمف قاصٚمُّ )  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف

_______________ 
أشمٞم٧ُم : ُمـ ـمريؼ أيب إؾمح٤مق ، ىم٤مل (  6636)  "ذح اعمٕم٤مين "أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم ( 6)

ىم٤مل  .اًمّمٚمقات واعم٤ٌمريم٤مت: أسم٤م إطمقص ىمد زاد ذم ظمٓم٦ٌم  إنَّ : إؾمقد سمـ يزيد وم٘مٚم٧م 

َـّ ُمـ قمٌد : وي٘مقل ًمؽ ، إنَّ إؾمقد يٜمٝم٤مك : وم٠مشمِف وم٘مؾ ًمف :  إنَّ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس شمٕمٚمٛمٝم

َـّ قمٌد اهلل ذم يده ، اهلل يمام يتٕمٚمَّؿ اًمًقرة ُمـ اًم٘مرآن  َد قمٌد اهلل، قمده  .صمؿ ذيمر شمِمٝمُّ

م ُمروم: ىمٚم٧م   د قمٌِد اهلل شم٘مدَّ   .( 663) ققم٤ًم سمرىمؿ وشمِمٝمُّ

ول ،  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ ىِمٌؾ رؾمقل اهلل  وفم٤مهر يمالم اًمِم٤مرح أنَّ اًمٕمدَّ طمّمؾ سمٞمد اسمـ ُمًٕمقد 

  .واهلل أقمٚمؿ .أره ُمرومققم٤ًم سحي٤مً 



 71 باب التشهـد   الصالة كتاب   

 اىمتٍم إًمٗم٤مظ ًمتٚمؽ اًمٜم٘مؾ واظمتٚمػ،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هلؿ ٛمٝم٤موقمٚمَّ  اًمٙمٞمٗمٞم٦م

 ، اًمتِمٝمد ذم يمام ذًمؽ قمغم زاد ُم٤م وشمرك،  اًمرواي٤مت قمٚمٞمف اشمٗم٘م٧م ُم٤م قمغم

  .اٟمتٝمك قمٜمف ؾمٙم٧م ٤معمَ  واضم٤ٌمً  اعمؽموك يم٤من ًمق إذ

 هذا ضمٕمٚمٝمؿ:  وم٘م٤مل " اإلىمٚمٞمد " ذم اًمٗمريم٤مح اسمـ ذًمؽ اؾمتِمٙمؾ وىمد

 وم٢منَّ  ، اًمّمالة سمٛمًٛمك آيمتٗم٤مء قمغم دًمٞمؾ إمم حيت٤مج إىمؾ هق

 ومٞمٝم٤م اًمتل وإطم٤مدي٨م ، آىمتّم٤مر ٞمٝم٤موم ًمٞمس اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 اًمّمالة ذم ذًمؽ ُمـ جي٥م ُم٤م إمم يِمػم ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمّمالة سمٛمٓمٚمؼ إُمر

 قمغم صٚمٞم٧م يمام حمٛمد قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿ " اًمرواي٤مت ذم وىمع ُم٤م وأىمؾ ،

 ." إسمراهٞمؿ

 إسمراهٞمؿ ذيمر إجي٤مب ذم اًمٗمروع ص٤مطم٥م قمـ اًمٗمقراينُّ  طمٙمك ؿَّ صمَ  وُمـ

 .وجفغ

 ظم٤مرضم٦م سمـ زيد طمدي٨م ذم ذيمره سمدون ورد سم٠مٟمف فيقضمٌ ل عمـ واطمت٩م

 قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿ:  وىمقًمقا قمكمَّ  صٚمقا " وًمٗمٔمف ىمقي سمًٜمد اًمٜم٤ًمئل قمٜمد

 .حمٛمد آل وقمغم حمٛمد

 ُمـ أظمرضمف اًمٜم٤ًمئلَّ  وم٢منَّ ،  اًمرواة سمٕمض اظمتّم٤مر ُمـ ٕٟمف .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 .اًمٓمح٤موي ويمذا ، سمتامُمف اًمقضمف هذا

 ظـد أيْم٤مً  شمٕمٞمٜمٝم٤م ٗملوم .أل قمغم اًمّمالة إجي٤مب ذم واختؾػ

 .اجلؿفقر ؿقل وهق , ٓ ظـدهؿ وادشفقر , روايتون واحلـوبؾي افشوؾعقي

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اًمقضمقب أصم٧ٌم ُمـ وأيمثر،  اإلَج٤مع ومٞمف ُمٜمٝمؿ يمثػم وادقمك
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 .( )جلبُ افُس  إمم ٟمًٌقه

 ُمـ وهق - ادروزي إشحوق أيب ظـ " اًمِمٕم٥م " ذم اًمٌٞمٝم٘مل وٟم٘مؾ

 .وضمقهب٤م قمت٘مدأ أٟم٤م:  ىم٤مل - اًمِم٤مومٕمٞم٦م يم٤ٌمر

  .ىم٤مل ُم٤م صح٦م قمغم دًٓم٦مٌ  اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م وذم:  اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 ٟم٘مٚمف طمرُمٚم٦م أنَّ  قمغم يدلُّ  ُم٤م "ُمِمٙمٚمف" ذم اًمٓمح٤موي يمالم وذم:  ىمٚم٧م

 ذم وآًمف اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م قمغم سمف واؾمتدل،  افشوؾعل ظـ

 ، وم٘مط قمٚمٞمف اًمّمالة اؾمتح٤ٌمب افشوؾعقي ظـد وادصحح,  إول اًمتِمٝمد

 ذًمؽ طمٙمؿ قمغم إصح٤مب ومٌٜم٤مه إول وأُم٤م اًمتخٗمٞمػ قمغم ُمٌٜمل ٕٟمف

 .سم٤مًمقضمقب ىمٚمٜم٤م إن إظمػم اًمتِمٝمد ذم

 قمٜمٝم٤م ؾم١ماهلؿ سمٕمد اًمٙمٞمٗمٞم٦م ٕصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص سمتٕمٚمٞمٛمف واؾمتدل:  ىمٚم٧م

 إذف إٓ ًمٜمٗمًف خيت٤مر ٓ ٕٟمف 5 قمٚمٞمف اًمّمالة يمٞمٗمٞم٤مت أومْمؾ سم٠مهن٤م

 اًمّمالة أومْمؾ قمٚمٞمف يّمكم أن طمٚمػ ًمق ذًمؽ قمغم ويؽمشم٥م،  إومْمؾ

 سمٕمد " اًمروو٦م " ذم اًمٜمقوي صقسمف هٙمذا .سمذًمؽ ي٠ميت أن اًمؼم ومٓمريؼ

 اميمٚمَّ :  ىم٤مل إذا يؼَمُّ :  ىم٤مل أٟمف اعمروزي إسمراهٞمؿ قمـ اًمراومٕمل طمٙم٤مي٦م يمرذِ 

  .اًمٖم٤مومٚمقن ذيمره قمـ ؾمٝم٤م امويمٚمَّ  ، اًمذايمرون ذيمره

  .اًمٙمٞمٗمٞم٦م هذه ذيمر اًمِم٤مومٕمل يمقن ُمـ ذًمؽ أظمذ ويم٠مٟمف:  اًمٜمقوي ىم٤مل

  .ؾمٝم٤م سمدل همٗمؾ سمٚمٗمظ ًمٙمـ ، اًمرؾم٤مًم٦م ظمٓم٦ٌم ذم وهل : ىمٚم٧م

_______________ 
سمٛمثٜم٤مه ُمـ ومقق ُمْمٛمقُم٦م صمؿ راء ؾم٤ميمٜم٦م صُمؿَّ ( :  326/ 0)  "اعمجٛمقع"ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ( 6)

َدٍة َُمْْمُٛمقَُم٦ٍم صُمؿَّ ضِمٞمؿٍ   ُُمَقطمَّ
ٍ
 ٝمكاٟمت. سَم٤مء
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 اًم٘م٤ميض شمٕمٚمٞم٘م٦م ُمـ اًمٜم٘مؾ يمثػمُ  اعمذيمقر إسمراهٞمؿ:  إذرقمل وىم٤مل

 صؾِّ  اًمٚمٝمؿَّ :  ي٘مقل اًمؼم ـمريؼ ذم:  ىم٤مل وم٤مًم٘م٤ميض ذًمؽ وُمع ، طمًلم

  .شمٕمٚمٞم٘مف ذم اًمٌٖمقي ٟم٘مٚمف ويمذا ، وُمًتح٘مف أهٚمف هق يمام دحمٛمَّ  قمغم

 اًمِم٤مومٕمل أصمر إًمٞمف وأو٤مف .احلدي٨م ذم ٤مُم وم٘م٤مل سمٞمٜمٝم٤م َجع وًمق:  ىمٚم٧م

 .أؿمٛمؾ ًمٙم٤من اًم٘م٤ميض ىم٤مًمف وُم٤م، 

 اًمث٤مسمت٦م اًمرواي٤مت قمٚمٞمف اؿمتٛمٚم٧م ُم٤م َجٞمع إمم يٕمٛمد:  ي٘م٤مل أن وحيتؿؾ

 .اًمؼم سمف حيّمؾ ذيمراً  ُمٜمٝم٤م ومٞمًتٕمٛمؾ

 قمغم اًمّمالة ومْمؾ ذم ًمف ضمزء ذم اًمِمػمازي اًمديـ جمد ؿمٞمخٜم٤م وذيمر

 اًمٚمٝمؿ:  ي٘مقل أن اًمٙمٞمٗمٞم٤مت أومْمؾ:  ىم٤مل أٟمف اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وأزواضمف آًمف وقمغم إُمل اًمٜمٌل ورؾمقًمؽ قمٌدك حمٛمد قمغم صؾِّ 

 .يمٚمامشمؽ وُمداد قمرؿمؽ وزٟم٦م ٟمٗمًؽ ورو٤م ظمٚم٘مؽ قمدد ؿوؾمٚمّ  وذريتف

 .اًمت٤مُم٦م يمٚمامشمؽ وقمدد واًمقشمر اًمِمٗمع قمدد:  ىم٤مل ًمٙمـ،  ٟمحقه آظمر وقمـ

  .ىم٤مئٚمٝم٤م ًؿيُ  ول

 هريرة أيب طمدي٨م ذم سمام حيّمؾ اًمؼم أن اًمدًمٞمؾ إًمٞمف يرؿمد واًمذي

:  ومٚمٞم٘مؾ قمٚمٞمٜم٤م صغمَّ  إذا إورم سم٤معمٙمٞم٤مل يٙمت٤مل أن هه ُمـ : ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف

 وأهؾ وذريتف اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت وأزواضمف اًمٜمٌل حمٛمد قمغم صؾ اًمٚمٝمؿ

 .أقمٚمؿ واهلل( ) احلدي٨م " إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام سمٞمتف

 يمالم ومٔم٤مهر اًمِم٤مومٕمل ىم٤مًمف ُم٤م اعمروزي ُمًتٜمد يم٤من إن:  تـبقف

 اميمٚمَّ  ٟمٌٞمف قمغم اهلل وصغمَّ  " ًمٗمٔمف وم٢من ، شمٕم٤ممم هلل اًمْمٛمػم أن لاًمِم٤مومٕم

_______________ 
م يمالم اًمِم٤مرح قمٚمٞمف وٛمـ ذح احلدي٨م .( 436) أظمرضمف أسمق داود ( 6)  .وىمد شم٘مدَّ
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 قمغم صّؾ  اًمٚمٝمؿَّ :  ي٘مقل أن قم٤ٌمرشمف همػم ُمـ طمؼ ومٙم٤من " اًمذايمرون ذيمره

 .ًمخإ..  اًمذايمرون ذيمرك اميمٚمَّ  حمٛمد

 .إٟمٌٞم٤مء همػم قمغم اًمّمالة ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 إُمر ٦مصٞمٖم ٕنَّ ،  اًمؽمشمٞم٥م شم٘متيض ٓ اًمقاو أن قمغم سمف واؾمتدل

(  ٛمقاوؾمٚمّ  قمٚمٞمف قاصٚمُّ )  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سم٤مًمقاو واًمتًٚمٞمؿ سم٤مًمّمالة وردت

 قمٚمٞمؽ ٟمًٚمؿ يمٞمػ قمٚمٛمٜم٤م " ىم٤مًمقا يمام اًمّمالة ىمٌؾ اًمًالم شمٕمٚمٞمؿ وىمدم

 ." قمٚمٞمؽ ٟمّمكم ومٙمٞمػ

 سم٤مًمّمالة إُمر اُمتث٤مل ذم جيزئ:  افـخعل ؿقل رد قمغم سمف واؾمتدل

 ًمق ٕٟمف 5 اًمتِمٝمد ذم ٤مشمفوسمريم اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أهي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم ىمقًمف

 شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ إمم قمدل ٤موعمَ  ذًمؽ إمم أصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕرؿمد ىم٤مل يمام يم٤من

 .أظمرى يمٞمٗمٞم٦م

 ويمذا،  يٙمره ٓ اًمتًٚمٞمؿ قمـ اًمّمالة إومراد أن قمغم سمف واؾمتدّل 

 وم٠مومرد .شم٘مدم يمام اًمّمالة شمٕمٚمٞمؿ ىمٌؾ شم٘مدم اًمتًٚمٞمؿ شمٕمٚمٞمؿ ٕن 5 اًمٕمٙمس

 . فقمٚمٞم اًمّمالة ىمٌؾ اًمتِمٝمد ذم ُمدة اًمتًٚمٞمؿ

 ذم ُمٕم٤م هبام إُمر سمقرود واؾمتدل ، سم٤مًمٙمراه٦م اًمٜمقوي سح وىمد

  .ٟمٔمر وومٞمف ، أي٦م

 وىم٧م ذم صغمَّ  ًمق ٤مأُمَّ  .أصالً  يًٚمؿ وٓ،  اًمّمالة يٗمرد أن يٙمره:  ٟمٕمؿ

 .ممتثالً  يٙمقن وم٢مٟمف آظمر وىم٧م ذم ؿوؾمٚمَّ 

 إُمر ورود ضمٝم٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م قمغم سمف واؾمتدل

 اًمتٍميح ذم ورد وىمد .يمٞمٗمٞمتٝم٤م قمـ سم٤مًم١ًمال ٤مسم٦ماًمّمح واقمتٜم٤مء هب٤م
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 .ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمٝم٤م اًمٌخ٤مري خيرج ل ىمقي٦م أطم٤مدي٨م سمٗمْمٚمٝم٤م

 قمكم صغم ُمـ " رومٕمف هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف ُم٤م ُمٜمٝم٤م

 واًمٜم٤ًمئل أمحد قمٜمد أٟمس قمـ ؿم٤مهد وًمف " قمنما قمٚمٞمف اهلل صغم واطمدة

 .طم٤ٌمن اسمـ حفوصحَّ 

 ورواهتام اًمٜم٤ًمئل قمٜمد المه٤ميم ـمٚمح٦م وأيب ٟمٞم٤مر سمـ سمردة أيب وقمـ

 ىمٚمٌف ُمـ خمٚمّم٤مً  صالة أُمتل ُمـ قمكمَّ  صغمَّ  ُمـ " سمردة أيب وًمٗمظ ، صم٘م٤مت

 ًمف ويمت٥م،  درضم٤مت قمنم هب٤م ورومٕمف،  صٚمقات قمنم هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم

 قمٜمده ـمٚمح٦م أيب وًمٗمظ " ؾمٞمئ٤مت قمنم قمٜمف وحم٤م،  طمًٜم٤مت قمنم هب٤م

 .طم٤ٌمن اسمـ حفوصحَّ ،  ٟمحقه

 اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يب اًمٜم٤مس أومم إن " ومٕمفر ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وُمٜمٝم٤م

 ؿم٤مهد وًمف ، طم٤ٌمن اسمـ حفوصحَّ  اًمؽمُمذي وطمًٜمف " صالة قمكم أيمثرهؿ

 يقم يمؾ ذم قمكم شمٕمرض أُمتل صالة " سمٚمٗمظ أُم٤مُم٦م أيب قمـ اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد

 سم٠مس وٓ " ُمٜمزًم٦م ُمٜمل أىمرهبؿ يم٤من صالة قمكم أيمثرهؿ يم٤من ومٛمـ ، َجٕم٦م

 .سمًٜمده

 سمـ أوس طمدي٨م ُمـ اجلٛمٕم٦م قمي قمٚمٞمف اًمّمالة سم٢ميمث٤مر إُمر وورد

 وُمٜمٝم٤م ، واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن اسمـ حفوصحَّ  داود وأيب أمحد قمٜمد وهق.  أوس

 اًمؽمُمذي أظمرضمف " قمكم يّمؾِّ  ومٚمؿ قمٜمده يمرتذُ  ُمـ اًمٌخٞمؾ " طمدي٨م

 ختري٩م ذم وأـمٜم٥م،  اًم٘م٤ميض وإؾمامقمٞمؾ واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن واسمـ واًمٜم٤ًمئل

 احلًلم اسمٜمف طمدي٨م وُمـ،  قمكم طمدي٨م ُمـ ومٞمف آظمتالف وسمٞم٤من ـمرىمف

 .احلًـ درضم٦م قمـ ي٘مٍم وٓ، 
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 أظمرضمف " اجلٜم٦م ـمريؼ ظمٓمئ قمكم اًمّمالة ٟمز ُمـ " طمدي٨م وُمٜمٝم٤م

 أيب طمدي٨م ُمـ " اًمِمٕم٥م " ذم واًمٌٞمٝم٘مل،  قم٤ٌمس اسمـ قمـ ُم٤مضمف اسمـ

 طمدي٨م ُمـ واًمٓمؼماين،  ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ طم٤مشمؿ أيب واسمـ،  هريرة

 .سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم٤م يِمدُّ  اًمٓمرق وهذه ، قمكم سمـ طمًلم

 أظمرضمف " قمكم يّمؾ ومٚمؿ قمٜمده ذيمرت رضمؾ أٟمػ رهمؿ " وطمدي٨م

 قمكم يّمؾِّ  ول قمٜمده ذيمرت ُمـ " سمٚمٗمظ هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمؽمُمذي

 ، احل٤ميمؿ حفوصحَّ  ، قمٜمده ؿم٤مهد وًمف " اهلل وم٠مسمٕمده اًمٜم٤مر ومدظمؾ ومامت

 أيب اسمـ قمٜمد أٟمس قمـ وآظمر،  اًمٓمؼماين ذم ذر أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 اسمـ وأظمرضمف ، ُمٜمّمقر سمـ دؾمٕمٞم قمٜمد احلًـ قمـ ُمرؾمؾ وآظمر،  ؿمٞم٦ٌم

 وُمـ،  احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م وُمـ،  هريرة أيب طمدي٨م ُمـ طم٤ٌمن

 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م وُمـ،  اًمٓمؼماين قمٜمد قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 . اًمٗمري٤ميب قمٜمد ضمٕمٗمر

 ذيمرت ُمـ سمٕمد " سمٚمٗمظ قمجرة سمـ يمٕم٥م طمدي٨م ُمـ احل٤ميمؿ وقمٜمد

 ؿم٘مك " رومٕمف رضم٤مسم طمدي٨م ُمـ اًمٓمؼماين وقمٜمد " قمكمَّ  يّمّؾ  ومٚمؿ قمٜمده

 " ىمت٤مدة ُمرؾمؾ ُمـ اًمرزاق قمٌد وقمٜمد " قمكمَّ  يّمؾ ومٚمؿ قمٜمده ذيمرت قمٌد

 ." قمكم يّمكم ومال رضمؾ قمٜمد ذيمرأُ  أن اجلٗم٤مء ُمـ

 أيمثر إين اهلل رؾمقل ي٤م:  ىم٤مل رضمال أن " يمٕم٥م سمـ أيب طمدي٨م وُمٜمٝم٤م

 ىم٤مل ؟ اًمثٚم٨م:  ىم٤مل .ؿمئ٧م ُم٤م:  ىم٤مل ؟ صاليت ُمـ ًمؽ أضمٕمؾ ومام اًمّمالة

 صاليت يمؾ ًمؽ أضمٕمؾ " ىم٤مل أن إمم " ظمػم ومٝمق دتز وإن ، ؿمئ٧م ُم٤م: 

 .طمًـ سمًٜمد وهمػمه أمحد أظمرضمف احلدي٨م " مهؽ شمٙمٗمك إذا:  ىم٤مل ؟
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 أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم ، ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ُمـ اجلٞمد ومٝمذا

 حيَم ومال ذًمؽ ذم اًم٘مّم٤مص ووٕمف ُم٤م وأُم٤م ، وواهٞم٦م وٕمٞمٗم٦م يمثػمة

  .ذًمؽ قمـ همٜمٞم٦م اًم٘مقي٦م إطم٤مدي٨م وذم يمثرة

 اهلل إمم اًمت٘مرب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة اعم٘مّمقد:  احلٚمٞمٛمل ىم٤مل

  .قمٚمٞمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمؼ وىمْم٤مء أُمره سم٤مُمتث٤مل

 ؿمٗم٤مقم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم صالشمٜم٤م ًمٞم٧ًم:  وم٘م٤مل اًمًالم قمٌد اسمـ وشمٌٕمف

 ، إًمٞمٜم٤م أطمًـ ُمـ سمٛمٙم٤موم٠مة أُمرٟم٤م اهلل وًمٙمـ ، عمثٚمف يِمٗمع ٓ ُمثٚمٜم٤م وم٢من ، ًمف

 قمـ قمجزٟم٤م قمٚمؿ ٤معَمَّ  اهلل ٠مرؿمدٟم٤موم ، سم٤مًمدقم٤مء يم٤موم٠مٟم٤مه قمٜمٝم٤م قمجزٟم٤م وم٢من

 .قمٚمٞمف اًمّمالة إمم ٟمٌٞمٜم٤م ُمٙم٤موم٠مة

 قمٚمٞمف ّمكميُ  اًمذي إمم شمرضمع قمٚمٞمف اًمّمالة وم٤مئدة:  اًمٕمريب اسمـ وىم٤مل

 اعمح٦ٌم وإفمٝم٤مر اًمٜمٞم٦م وظمٚمقص اًمٕم٘مٞمدة ٟمّمقع قمغم ذًمؽ ًمدًٓم٦م

 متًؽ وىمد ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٙمريٛم٦م ًمٚمقاؾمٓم٦م وآطمؽمام اًمٓم٤مقم٦م قمغم واعمداوُم٦م

 اًمدقم٤مء ٕن 5 ذيمر يمٚمام قمٚمٞمف اًمّمالة أوضم٥م ُمـ اعمذيمقرة سم٤مٕطم٤مدي٨م

 اًمققمٞمد ي٘متيض واجلٗم٤مء سم٤مًمٌخؾ واًمقصػ واًمِم٘م٤مء واإلسمٕم٤مد سم٤مًمرهمؿ

 أن اعمٕمٜمك طمٞم٨م وُمـ ، اًمقضمقب قمالُم٤مت ُمـ اًمؽمك قمغم واًمققمٞمد

 ومٞمت٠ميمد ُمًتٛمر وإطم٤ًمٟمف إطم٤ًمٟمف قمغم ُمٙم٤موم٠مشمف قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة إُمر وم٤مئدة

 يمدقم٤مء سمٞمٜمٙمؿ اًمرؾمقل دقم٤مء ٚمقادمٕم ٓ)  سم٘مقًمف أيْم٤م ومتًٙمقا ذيمر إذا

 .اًمٜم٤مس يمآطم٤مد ًمٙم٤من قمٚمٞمف يّمغم ٓ ذيمر إذا يم٤من ومٚمق(  سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٙمؿ

 اعمتٕمٚمؼ اًمدقم٤مء(  اًمرؾمقل دقم٤مء)  سم٘مقًمف اعمٕمٜمك يم٤من إذا ذًمؽ ويت٠ميمد

  .سم٤مًمرؾمقل
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 :  بلجقبي ذفؽ يقجى ل مـ وأجوب

 ىمقل ومٝمق واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ يٕمرف ٓ ىمقل أٟمف:  ُمٜمٝم٤م

 ؾم٤مُمٕمف ويمذا،  أذن إذا اعم١مذن ًمٚمزم قمٛمقُمف قمغم ذًمؽ يم٤من وًمق ، عخمؽم

 إذا اإلؾمالم ذم اًمداظمؾ وًمٚمزم،  اًم٘مرآن ذم ذيمره ُمر إذا اًم٘م٤مرئ وًمٚمزم

 ضم٤مءت ُم٤م واحلرج،  اعمِم٘م٦م ُمـ ذًمؽ ذم وًمٙم٤من،  سم٤مًمِمٝم٤مدشملم شمٚمٗمظ

 أطمؼ ذيمر يمٚمام اهلل قمغم اًمثٜم٤مء وًمٙم٤من ، سمخالومف اًمًٛمح٦م اًمنميٕم٦م

  .سمف ًمقاي٘مق ول سم٤مًمقضمقب

 اًمّمالة سمقضمقب اًم٘مقل أن،  احلٜمٗمٞم٦م ُمـ وهمػمه اًم٘مدوري أـمٚمؼ وىمد

 أطمدٍ  قمـ ٗمظحُي  ٓ ٕٟمف 5 ىم٤مئٚمف ىمٌؾ اعمٜمٕم٘مد ًمإلَج٤مع خم٤مًمػ ذيمر يمٚمام قمٚمٞمف

 قمٚمٞمؽ اهلل صغم اهلل رؾمقل ي٤م:  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظم٤مـم٥م أٟمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 .أظمرى ًمٕم٤ٌمدة اًم٤ًمُمع يتٗمرغ ل يمذًمؽ يم٤من ًمق وٕٟمف ،

 ذًمؽ شم٠ميمٞمد ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م خمرج ظمرضم٧م سم٠مهن٤م إطم٤مدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا

  .ديدٟم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة شمرك اقمت٤مد ُمـ طمؼ وذم .وـمٚمٌف

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص ذيمره سمتٙمرر ذًمؽ شمٙمرر وضمقب قمغم دًٓم٦م ٓ اجلٛمٚم٦م وذم

 .اًمقاطمد اعمجٚمس

 إُمر صٞمٖم٦م ورود ُمع - أصالً  اًمقضمقب ًمٕمدم اًمٓمؼمي واطمت٩م

 أن قمغم يم  إُ  ظؾامء مـ تلخريـواد ادتؼدمغ مجقع مـ بوٓتػوق - سمذًمؽ

 .قم٤مصٞم٤مً  شم٤مريمف يٙمقن طمتك ومرو٤مً  ٓزم همػم ذًمؽ

 ىم٤مًمف عمـ آُمتث٤مل وحيّمؾ ًمٚمٜمدب ومٞمف إُمر أن قمغم ذًمؽ ومدل:  ىم٤مل

 .اًمّمالة ظم٤مرج يم٤من وًمق
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 ُمنموقمٞم٦م قمغم اإلمجوع همػمه سمدقمقى ضٕم٤مرَ ُمُ  اإلمجوع ُمـ ادقم٤مه وُم٤م

 .اًمٜمدب ريؼسمٓم وإُم٤م .اًمقضمقب سمٓمريؼ إُم٤م .اًمّمالة ذم ذًمؽ

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف ُم٤م إَّٓ  خموفػ فذفؽ افسؾػ ظـ يعرف وٓ

 اًمًالم اًمتِمٝمد ذم اعمّمكم ىمقل أنَّ  يرى يم٤من أٟمف،  إبراهقؿ ظـ واًمٓمؼمي

 .اًمّمالة قمـ جيزئ وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أهي٤م قمٚمٞمؽ

 اًمًالم إضمزاء ادقمك وإٟمام،  اعمنموقمٞم٦م أصؾ ذم خي٤مًمػ ل ذًمؽ وُمع

  .أقمٚمؿ واهلل ، اًمّمالة قمـ

  .ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة وضمقب ذم اظمتٚمػ اًمتل اعمقاـمـ وُمـ

 وصالة،  اخلٓم٥م ُمـ وهمػمه٤م اجلٛمٕم٦م وظمٓم٦ٌم،  إول اًمتِمٝمد

 .اجلٜم٤مزة

 .ضمٞمدة سم٠مؾم٤مٟمٞمد أيمثره٤م ظم٤مص٦م أظم٤ٌمر ومٞمف ووردت يت٠ميمد ومم٤م

،  آيمد أوًمف وذم .وآظمره وأوؾمٓمف اًمدقم٤مء وأول،  اعم١مذن إضم٤مسم٦م قم٘م٥م

 اعمًجد دظمقل وقمٜمد،  اًمٕمٞمد شمٙمٌػمات أصمٜم٤مء ذمو،  اًم٘مٜمقت آظمر وذم

 وقمٜمد،  واًم٘مدوم اًمًٗمر وقمٜمد،  واًمتٗمرق آضمتامع وقمٜمد،  ُمٜمف واخلروج

 وقمٜمد،  واًمٙمرب اهلؿ وقمٜمد،  اًم٘مرآن ظمتؿ وقمٜمد،  اًمٚمٞمؾ ًمّمالة اًم٘مٞم٤مم

 وقمٜمد واًمذيمر اًمٕمٚمؿ شمٌٚمٞمغ احلدي٨م ىمراءة وقمٜمد،  اًمذٟم٥م ُمـ اًمتقسم٦م

 اؾمتالم وقمٜمد،  وٕمٞمٗم٦م أطم٤مدي٨م ذم أيْم٤مً  ذًمؽ وورد ، اًمٌمء ٟمًٞم٤من

 وقمٜمد،  اًمقوقء وقم٘م٥م،  اًمتٚمٌٞم٦م وقمٜمد،  إذن ـمٜملم وقمٜمد،  احلجر

 .أيْم٤مً  قمٜمدمه٤م ُمٜمٝم٤م اعمٜمع وورد ، واًمٕمٓم٤مس اًمذسمح

 أيب قمٜمد صحٞمح طمدي٨م ذم اجلٛمٕم٦م يقم ُمٜمٝم٤م سم٤مإليمث٤مر إُمر وورد
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 أوس سمـ أوس قمـ وهمػمه ظمزيٛم٦م سمـا حفوصحَّ ،  واًمٜم٤ًمئل داود

 وم٢منَّ  .ومٞمف اًمّمالة ُمـ قمكمَّ  وم٠ميمثروا:  اجلٛمٕم٦م يقم ومْمؾ ذم .رومٕمف

 صالشمٜم٤م ٕمرضشمُ  ويمٞمػ .اهلل رؾمقل ي٤م:  ىم٤مًمقا،  قمكمَّ  ُمٕمروو٦م صالشمٙمؿ

 أضم٤ًمد شم٠ميمؾ أن إرض قمغم مطمرَّ  اهلل إنَّ :  ىم٤مل؟  ٧مرُمْ أَ  وىمد قمٚمٞمؽ

 .إٟمٌٞم٤مء
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 الحديث الدابع والدبطون
 افؾفؿّ :  يدظق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـون:  ؿول,   هريرة أيب ظـ - 216

 وادامت ادحقو ؾتـي ومـ,  افـّور وظذاب,  افؼز ظذاب مـ بؽ أظقذ إيّن 

  ( ).افّدّجول ادسقح ؾتـي ومـ, 

:  يؼقل,  أربعٍ  مـ بوهلل ؾؾقستعذ أحدـؿ تشّفد إذا:  دسؾؿٍ  فػظٍ  ودم

 ( ).جفـّؿ ظذاب مـ بؽ أظقذ إيّن  افؾفؿّ 

 

 اخلقارج ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  أٟمٙمره ُمـ قمغم ردّ  ومٞمف ( افؼز ظذاب مـ: )  ؿقفف

 .واؾؼفام ومـ ادريّس  وبؼ ظؿرو بـ ـرضار اعمٕمتزًم٦م وسمٕمض

 وأيمثروا،  وؽرهؿ افّسـّي أهؾ ومجقع ادعتزفي أـثر ذفؽ دم وخوفػفؿ

  .ًمف آطمتج٤مج ُمـ

 دون اًمٙمّٗم٤مر قمغم ي٘مع أّٟمف إمم:  ـوجلّقوينّ  ادعتزفي بعض وذهى

 .اعم١مُمٜملم

 "وُمـ ومتٜم٦م اًمٜم٤مر  "وًمٚمٌخ٤مري قمـ قم٤مئِم٦م (  ورافـّ  وظذاب: ) ؿقفف 

 يمٚمام)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اإلؿم٤مرة وإًمٞمف ، اًمّتقسمٞمخ ؾمٌٞمؾ قمغم اخلزٟم٦م ؾم١مال هل

 .( ٟمذير ي٠مشمٙمؿ َألَ  ظمزٟمتٝم٤م ؾم٠مهلؿ ومقج ومٞمٝم٤م أًم٘مل

_______________ 
ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب (  633) وُمًٚمؿ (  6066) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة 

قمٓمٞم٦م قمـ حمٛمد سمـ أيب ُمـ ـمريؼ إوزاقمل قمـ طم٤ًمن سمـ (  633) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)

 .سمف وقمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة ، يرة أيب هرقم٤مئِم٦م قمـ  

 .وأظمرضمف ُمًٚمؿ أيْم٤ًم ُمـ ـمرق أظمرى قمـ أيب هريرة     
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 ُم٤م اعمحٞم٤م ومتٜم٦م:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل ( ادامتو ادحقو ؾتـي: )  ؿقفف

 واجلٝم٤مٓت واًمِّمٝمقات سم٤مًمّدٟمٞم٤م ت٤منآومت ُمـ طمٞم٤مشمف ُمّدة ًمإلٟم٤ًمن يٕمرض

  .اعمقت قمٜمد اخل٤ممت٦م أُمر سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ وأقمٔمٛمٝم٤م ،

  .اعمامت وومتٜم٦م

 ويٙمقن ، ُمٜمف ًم٘مرهب٤م إًمٞمف أوٞمٗم٧م اعمقت قمٜمد اًمٗمتٜم٦م هب٤م يراد أن جيقز

 .ذًمؽ ىمٌؾ ُم٤م هذا قمغم اعمحٞم٤م سمٗمتٜم٦م اعمراد

 ذم ءأؾمام طمدي٨م ذم يٕمٜمل صّح  وىمد ، اًم٘مؼم ومتٜم٦م هب٤م يراد أن وجيقز

،  " اًمّدضّم٤مل ومتٜم٦م ُمـ ىمري٤ٌمً  أو ُمثؾ ىمٌقريمؿ ذم شمٗمتٜمقن إّٟمٙمؿ " ٌخ٤مرياًم

 ٕنّ ،  " اًم٘مؼم قمذاب " ىمقًمف ُمع ُمتٙمّرراً  اًمقضمف هذا ُمع يٙمقن وٓ

٥ٌم اًمٗمتٜم٦م قمـ ُمرشّم٥م اًمٕمذاب ًّ ٥ٌّم همػم واًم   .اعمً

 اعمامت وسمٗمتٜم٦م ، اًمّّمؼم زوال ُمع آسمتالء اعمحٞم٤م سمٗمتٜم٦م أراد:  وؿقؾ

١مال ًّ  قمذاب ٕنّ  ، اخل٤مّص  سمٕمد اًمٕم٤ممّ  ُمـ وهذا ، احلػمة ُمع ًم٘مؼما ذم اًم

  .اعمحٞم٤م ومتٜم٦م حت٧م داظمٚم٦م اًمّدضّم٤مل وومتٜم٦م ، اعمامت ومتٜم٦م حت٧م داظمؾ اًم٘مؼم

،  اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من قمـ "إصقل ٟمقادر" ذم اًمؽّمُمذّي  احلٙمٞمؿ وأظمرج

 أٟم٤م إيّن  ٟمٗمًف إمم ومٞمِمػم اًمِّمٞمٓم٤من ًمف شمراءى ؟ رسّمؽ ُمـ  ؾمئؾ إذا اعمّٞم٧م أنّ 

٧ٌّم ؾم١مال ورد ومٚمٝمذا ، رسّمؽ   .ي٠ًمل طملم ًمف اًمّتث

ٌّقن يم٤مٟمقا : ُمّرة سمـ قمٛمرو إمم ضمّٞمد سمًٜمدٍ  أظمرج صمؿّ   ووع إذا يًتح

  .اًمِّمٞمٓم٤من ُمـ أقمذه اًمٚمٝمؿّ :  ي٘مقًمقا أن اًم٘مؼم ذم اعمّٞم٧م

 آُمتح٤من اًمٗمتٜم٦م:  اًمّٚمٖم٦م أهؾ ىم٤مل ( افّدّجول ادسقح ؾتـي مـ: )  ؿقفف

 .وآظمت٤ٌمر
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  .ٟمتٝمكا .يٙمره ُم٤م ًمٙمِمػ اًمٕمرف ذم امهل٤مواؾمتٕم:  قمٞم٤مض ىم٤مل

  .ذًمؽ وهمػم واًمٜمّٛمٞمٛم٦م واإلطمراق اًم٘متؾ قمغم ٓمٚمؼوشمُ 

 طم٤مء وآظمره اعمٙمًقرة اعمٝمٛمٚم٦م وختٗمٞمػ اعمٞمؿ سمٗمتح (ادسقح : ) ؿقفف 

الم قمٚمٞمف ُمريؿ اسمـ قمٞمًك وقمغم،  اًمّدضّم٤مل قمغم يٓمٚمؼ،  ُمٝمٛمٚم٦م ًّ  ، اًم

 .سمف ىمّٞمد اًمّدضّم٤مل أريد إذا ًمٙمـ

ٜمـ ذم داود أسمق وىم٤مل ًّ  ، قمٞمًك وخمّٗمػ اًمّدضّم٤مل ُمثّ٘مؾ اعمًٞمح:  اًم

  .إّول واعمِمٝمقر

 سمـ ظمٚمػ قمـ قمٜمف وطمده اعمًتٛمكم رواي٦م ذم اًمٗمرسمرّي  ٟم٘مؾ ُم٤م وأُّم٤م

 واًمّتخٗمٞمػ سم٤مًمّتِمديد اعمًٞمح أنّ  - احلّٗم٤مظ أطمد اهلٛمداينّ  وهق - قم٤مُمر

 ٓ سمٛمٕمٜمك سمٞمٜمٝمام ومرق ٓ وأّٟمف .ًمٕمٞمًك:  وي٘م٤مل ، ًمٚمّدضّم٤مل ي٘م٤مل واطمد

  .صم٤مًم٨م رأي ومٝمق،  إُمريـ سم٠مطمد ٕطمدمه٤م تّم٤مصاظم

 وَُمـ ىم٤مًمف ، إرض ومٚمٛمًحف سم٤مًمّتخٗمٞمػ َُمـ ىم٤مًمف:  اجلقهرّي  وىم٤مل

 سم٤مخل٤مء:  ىم٤مل أّٟمف،  سمٕمْمٝمؿ وطمٙمك .اًمٕملم ممًقح ومٚمٙمقٟمف سم٤مًمّتِمديد

  .اًمّتّمحٞمػ إمم ىم٤مئٚمف وٟم٥ًم .اًمّدضّم٤مل ذم اعمٕمجٛم٦م

 .بذفؽ افّدّجول تؾؼقى دم واختؾػ

 ظمٚمؼ وضمٝمف ؿمّ٘مل أطمد ٕنّ :  وؿقؾ ، اًمٕملم ًقحمم ّٕٟمف:  ؾؼقؾ

 إذا إرض يٛمًح ّٕٟمف : وؿقؾ ، طم٤مضم٥م وٓ ومٞمف قملم ٓ ممًقطم٤مً 

  .ظمرج

  .ظؾقف افسالم ظقسك وأّمو

ل:  ؾؼقؾ  وؿقؾ ، سم٤مًمّدهـ ممًقطم٤مً  أُّمف سمٓمـ ُمـ ظمرج ّٕٟمف سمذًمؽ ؾُمٛمِّ
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 ، سمرئ إَّٓ  قم٤مه٦م ذا يٛمًح ٓ يم٤من ّٕٟمف:  وؿقؾ ، ُمًحف زيمرّي٤م ٕنّ : 

 . سمًٞم٤مطمتف إرض يٛمًح يم٤من ّٕٟمف:  وؿقؾ

 وؿقؾ ، اعمًقح ًمٚمًٌف:  وؿقؾ ، هل٤م أمخص ٓ يم٤مٟم٧م رضمٚمف ٕنّ :  وؿقؾ

 . اًمّّمّديؼ اعمًٞمح:  وؿقؾ ، اعمًٞمح ومٕمّرب ُم٤مؿمٞمخ٤م سم٤مًمٕمؼماٟمّٞم٦م هق: 

 أّٟمف،  اًم٘م٤مُمقس ص٤مطم٥م اًمِّمػمازّي  اًمّديـ جمد اًمِّمٞمخ ؿمٞمخٜم٤م وذيمر

 ذح ذم أورده٤م.  ىمقًٓ  مخًلم ؽسمذًم قمٞمًك شمًٛمٞم٦م ؾم٥ٌم ذم َجع

 .اعمِم٤مرق

 ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد رواي٦م ُمـ أيْم٤مً  وعمًٚمؿٍ  ( أحدـؿ تشّفد إذا: ) ؿقفف 

 ، قم٤مئِم٦م أيب سمـ حمٛمد طمدصمٜمل قمٓمٞم٦م سمـ طم٤ًمن طمدصمٜم٤م إوزاقمل طمدصمٜمل

 ومذيمره " إظمػم اًمّتِمّٝمد ُمـ أطمديمؿ ومرغ إذا " هريرة سمٚمٗمظ أسم٤م ؾمٛمع أٟمف

 .اإلؾمٜم٤مد َجٞمع ذم سم٤مًمّتحدي٨م وّسح ،

 سمـ اهلل قمٌد أظمؼمين ضمري٩ٍم  اسمـ رواي٦م ُمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرج ىمد صمؿّ 

ـّ  يمٚمامت اًمّتِمّٝمد سمٕمد ي٘مقل يم٤من أّٟمف،  ( ) أسمٞمف قمـ ـم٤موسٍ   .ضمّداً  يٕمّٔمٛمٝم

 ؟ هل ُم٤م:  ىمٚم٧م ، إظمػم اًمّتِمّٝمد ذم سمؾ:  ىم٤مل ؟ يمٚمٞمٝمام اعمثٜمك ذم:  ىمٚم٧م

 أظمؼمٟمٞمف:  ضمري٩ٍم  اسمـ ىم٤مل .احلدي٨م " اًم٘مؼم قمذاب ُمـ سم٤مهلل أقمقذ : ىم٤مل

  .ُمرومققم٤مً  قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ

 ومٞمٙمقن ، اًمّتِمّٝمد ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد آؾمتٕم٤مذة هذه شمٕمٞملم ومٞمف ومٝمذا

 ُمـ يتخػّم  اعُمّمكمِّ  أنّ  ومٞمف اإلذن ورد وُم٤م .إدقمٞم٦م ُمـ همػمه قمغم ؾم٤مسم٘م٤مً 

_______________ 
شم٘مدم ٟم٘مؾ اًمقضمقب قمـ ـم٤موس وأهؾ اًمٔم٤مهر ذم ذح طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ىمٌؾ   (6)

 (ومٚمٞمتخػم ُمـ اعم٠ًمًم٦م ُم٤م ؿم٤مء ) قمٜمد ىمقًمف  .طمدي٨م
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الم وىمٌؾ آؾمتٕم٤مذة هذه سمٕمد يٙمقن،  ؿم٤مء ُم٤م اًمّدقم٤مء ًّ  .اًم

 شم٘مدم ُم٤م ًمف ُمٖمٗمقر ُمٕمّمقم أٟمف ُمع ذيمر سمام ملسو هيلع هللا ىلص دقم٤مؤه اؾمتِمٙمؾ وىمد

 .شم٠مظمر وُم٤م

 : بلجقبي وأجقى

 .ُٕمتف اًمتٕمٚمٞمؿ ىمّمد أٟمف:  أحدهو

 سمؽ أقمقذ هٜم٤م اعمٕمٜمك ومٞمٙمقن .ُٕمتف ُمٜمف اًم١ًمال اعمراد أن:  ثوكقفو

 .ُٕمتل

 اهلل ظمقف وإًمزام اًمٕمٌقدي٦م وإفمٝم٤مر اًمتقاوع ـمريؼ ؾمٚمقك:  ثوفثفو

 شمٙمرار يٛمتٜمع وٓ،  إًمٞمف ٦ماًمرهمٌ ذم أُمره واُمتث٤مل إًمٞمف وآومت٘م٤مر وإقمٔم٤مُمف

 ويرومع احلًٜم٤مت ؾحيّمِّ  ذًمؽ ٕنَّ ،  اإلضم٤مسم٦م حت٘مؼ ُمع اًمٓمٚم٥م

  .اًمدرضم٤مت

 اعمٖمٗمرة حت٘مؼ ُمع يم٤من إذا ٕٟمف،  ذًمؽ ُمالزُم٦م قمغم ُٕمتف حتريض وومٞمف

 .سم٤معمالزُم٦م أطمرى ذًمؽ يتح٘مؼ لَ  ومٛمـ .اًمتيع يؽمك ٓ

 إؿمٙم٤مل ومال .يدريمف ٓ أٟمف حت٘م٘مف ُمع اًمدضم٤مل ومتٜم٦م ُمـ آؾمتٕم٤مذة وأُم٤م

  .إوًملم اًمقضمٝملم قمغم ومٞمف

 .إدرايمف قمدم حت٘مؼ ىمٌؾ ذًمؽ يٙمقن أن حيتٛمؾ اًمث٤مًم٨م قمغم:  وؿقؾ

 ومٞمٙمؿ وأٟم٤م خيرج إن:  ُمًٚمؿ قمٜمد أظمر احلدي٨م ذم ىمقًمف قمٚمٞمف ويدل

 أقمٚمؿ واهلل .احلدي٨م .طمجٞمجف وم٠مٟم٤م
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 الحديث الثامن والدبطون
  افّصّديؼ بؽرٍ  أيب ظـ,  افعوص بـ ظؿرو بـ اهلل ظبد ظـ - 217

 ؿؾ:  ؿول .صاليت دم بف أدظق دظوءً  ؿـلظؾّ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فرشقل ؿول أّكف, 

 ؾوؽػر , أكً إٓ   افّذكقب يغػر وٓ , ـثراً  طؾامً  كػس طؾؿً إيّن  افؾفؿّ 

 ( ).افّرحقؿ افغػقر أكً إّكؽ,  وارمحـل , ظـدك مـ مغػرةً  يل

 

،  سمـ أيب طمٌٞم٥م زيدي قمـ اًمٚمٞم٨م رواي٦م هذه ( ) ( بؽر أيب ظـ: )  ؿقفف

  . اًمّّمّديؼ ُمًٜمد ُمـ احلدي٨م أنّ  وُم٘متْم٤مه٤م

 قمـ وصح٤ميبّ  ، اخلػم أيب قمـ يزيد وهق شم٤مسمٕمّل  قمـ شم٤مسمٕمّل  وومٞمف

،   اًمّّمّديؼ سمٙمر أيب قمـ اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد وهق ، صح٤ميبّ 

 ًمٗمٔمف وم٢منّ  . اًمٚمٞم٨م قمـ اًمّٓمٞم٤مًمّز  اًمقًمٞمد أيب رواي٦م ذًمؽ ُمـ أووحو

  .ـمري٘مف ُمـ اًمٌّزار أظمرضمف .اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىمٚم٧م : ىم٤مل سمٙمر أيب قمـ

ـُ  قمٛمرو وظم٤مًمػ  سمـ اهلل قمٌد ُمًٜمد ُمـ ومجٕمٚمف اًمٚمٞم٨َم  احل٤مرث سم

 إنّ :  ي٘مقل قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمع أّٟمف،  اخلػم أيب قمـ وًمٗمٔمف .قمٛمرو

 ي٘مدح وٓ ، قمٛمرو قمـ وه٥م اسمـ رواه هٙمذا .ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  ىم٤مل سمٙمر أسم٤م

 .احلدي٨م صّح٦م ذم آظمتالف هذا

 ذم وُمقصقًم٦مً  اًمّدقمقات ذم ُمٕمٚم٘م٦مً  قمٛمرو ـمريؼ ٌخ٤مرياًم أظمرج وىمد

_______________ 
ُمـ ـمرق قمـ يزيد (  6236) وُمًٚمؿ (  2460،  6422،  244) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .سمـ أيب طمٌٞم٥م قمـ أيب اخلػم قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو 

 .( 633) رىمؿ  .شم٘مّدُم٧م شمرَجتف ( 6)
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 اسمـ وـمريؼ اًمٚمٞم٨م ـمريؼ اًمّٓمري٘ملم ُمًٚمؿ أظمرج ويمذًمؽ ، اًمّتقطمٞمد

 ذم ظمزيٛم٦م اسمـ وسملّم  ، ُمٌٝمامً  رضمالً  احل٤مرث سمـ قمٛمرو ُمع وزاد،  وه٥م

 .هلٞمٕم٦م اسمـ أّٟمف روايتف

 أو اًمٕم٘مقسم٦م يًتقضم٥م ُم٤م سمٛمالسم٦ًم:  أي ( كػس طؾؿً: )  ؿقفف

 .صّدي٘م٤مً  يم٤من وًمق شم٘مّمػم قمـ يٕمرى ٓ اإلٟم٤ًمن أنّ  وومٞمف .احلظّ  يٜم٘مص

 سم٤مًمقطمداٟمّٞم٦م إىمرار ومٞمف ( أكً إٓ   افّذكقب يغػر وٓ: )  ؿقفف

 أو وم٤مطمِم٦مً  ومٕمٚمقا إذا واًمذيـ)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف وهق ، ًمٚمٛمٖمٗمرة واؾمتجالب

 صمٜم٤مئف ـٛمْ ِو  وذم،  اعمًتٖمٗمريـ قمغم وم٠مصمٜمك ، أي٦م(  أٟمٗمًٝمؿ فمٚمٛمقا

 قمغم اهلل أصمٜمك رء يمّؾ  إنّ :  ىمٞمؾ يمام سمف سم٤مُٕمر ًمّقح،  سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر قمٚمٞمٝمؿ

 .قمٜمف ٟم٤مهٍ  ومٝمق وم٤مقمٚمف ذمّ  رء ويمّؾ  ، سمف آُمر ومٝمق وم٤مقمٚمف

 أنّ  قمغم اًمّتٜمٙمػم دلَّ :  اًمّٓمٞمٌّل  ىم٤مل ( ظـدك مـ مغػرة: )  ؿقفف

 قمٜمده ُمـ سمٙمقٟمف ووصٗمف ، يمٜمٝمف يدرك ٓ قمٔمٞمؿ همٗمران اعمٓمٚمقب

 ٓ اهلل قمٜمد ُمـ يٙمقن اًمذي ٕنّ ،  اًمٕمٔمؿ ؽًمذًم ُمريداً  وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

  .وصػ سمف حيٞمط

 : وجفغ حيتؿؾ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 إَّٓ  هذا يٗمٕمؾ ٓ:  ىم٤مل يم٠مّٟمف،  اعمذيمقر اًمّتقطمٞمد إمم اإلؿم٤مرة:  أحدمهو

 .أٟم٧م زم وم٤مومٕمٚمف،  أٟم٧م

 ٓ هب٤م ُمتٗمّْمؾ ُمٖمٗمرة ـمٚم٥م إمم إؿم٤مرة أّٟمف أطمًـ وهق:  افّثوين

  .اٟمتٝمك .همػمه وٓ طمًـ قمٛمؾ ُمـ ٕمٌداًم ُمـ ؾم٥ٌم ي٘متْمٞمٝم٤م

 شمٗمّْمالً  اعمٖمٗمرة زم ه٥م اعمٕمٜمك:  وم٘م٤مل .اجلقزّي  اسمـ ضمزم اًمّث٤مين وهبذا
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 .سمٕمٛمكم أهالً  هل٤م أيمـ لَ  وإن، 

 ًمٚمٙمالم ظمتامً  ذيمرشم٤م صٗمت٤من مه٤م ( افّرحقؿ افغػقر أكً إّكؽ: )  ؿقفف

 واًمّرطمٞمؿ ، زم اهمٗمر ًم٘مقًمف ُم٘م٤مسمؾ وم٤مًمٖمٗمقر ، شم٘مّدم عم٤َِم اعم٘م٤مسمٚم٦م ضمٝم٦م قمغم

  .ُمرشّم٦ٌم ُم٘م٤مسمٚم٦م وهل ، ارمحٜمل ًم٘مقًمف ُم٘م٤مسمؾ

 .أيْم٤مً  اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا وذم

 اًمّدقمقات ذم ظمّمقص٤مً  ، اًمٕم٤مل ُمـ اًمّتٕمٚمٞمؿ ـمٚم٥م اؾمتح٤ٌمب

  .حمّٚمف سمتٕمٞملم احلدي٨م ذم يٍّمح ولَ  .اًمٙمٚمؿ ضمقاُمع ومٝم٤م اعمٓمٚمقب

 ُمـ اًمّّمالة ذم اًمّدقم٤مء هبذا إُمر ي٘متيض هذا : اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

جقد - ُمقـمٜملم أطمد ذم يٙمقن أن إومم وًمٕمؾ ، حمّٚمف شمٕمٞملم همػم ًّ  أو اًم

 سمٕمد ومٞمام يمقٟمف شمرضّمح وًمٕمٚمف:  ىم٤مل ، سم٤مًمّدقم٤مء ومٞمٝمام أُمر ٕهّنام - اًمّتِمّٝمد

  .اعمحّؾ  هذا ذم خمّمقص دقم٤مء سمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمٜم٤مي٦م ًمٔمٝمقر اًمّتِمّٝمد

 ، ذيمقريـاعم اعمحٚملم ذم سمٞمٜمٝمام اجلٛمع إومم:  وم٘م٤مل اًمٗم٤ميمٝم٤مينّ  وٟم٤مزقمف

جقد أي ًّ   .واًمّتِمّٝمد اًم

سم٤مب اًمدقم٤مء ىمٌؾ "سم٘مقًمف  صحٞمح اًمٌخ٤مرّي  اؾمتدٓل:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 هذا ُمٔم٤مّٟمف وُمـ ، َجٞمٕمٝم٤م يٕمؿّ  " صاليت ذم " ىمقًمف ٕنّ  ،"اًمًالم

  .اعمقـمـ

 عَم٤ّم ىمقًمف قمٜمد يم٤من،  ذًمؽ قمـ سمٙمر أيب ؾم١مال يٙمقن أن وحيتؿؾ:  ىمٚم٧م

 أقم٘م٥م وُمـ صَمؿَّ ،  " ؿم٤مء ُم٤م اًمّدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػّم  صمؿّ  " اًمّتِمّٝمد قمٚمٛمٝمؿ

 .سمذًمؽ اًمؽّمَج٦م ٌخ٤مرياًم

 ٓ أّٟمف:  زقمؿ ُمـ ىمقل ردّ  قمغم دًٓم٦م سمٙمر أيب طمدي٨م ذم:  اًمّٓمؼمّي  ىم٤مل
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 ُمـ اًمّّمّديؼ ٕنّ  5 ذٟم٥م وٓ ًمف ظمٓمٞمئ٦م ٓ ُمـ إَّٓ  اإليامن اؾمؿ يًتحّؼ 

 ٟمٗمز فمٚمٛم٧م إيّن  " ي٘مقل أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ٛمفقمٚمَّ  وىمد .اإليامن أهؾ أيمؼم

 ." أٟم٧م إَّٓ  اًمّذٟمقب يٖمٗمر وٓ يمثػماً  ٚمامً فم

 سمٖم٤مي٦م آقمؽماف ومٞمف ٕنّ  5 اجلقاُمع ُمـ اًمّدقم٤مء هذا:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

 واًمّرمح٦م ، وحمقه٤م اًمّذٟمقب ؾمؽم وم٤معمٖمٗمرة ، اإلٟمٕم٤مم هم٤مي٦م وـمٚم٥م اًمّت٘مّمػم

 اًمّث٤مين وذم،  اًمٜم٤ّمر قمـ اًمّزطمزطم٦م ـمٚم٥م إّول ومٗمل ، اخلػمات إيّم٤مل

  .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمقز هق وهذا .اجلٜم٦ّم إدظم٤مل ـمٚم٥م

 ذم اًمّدقم٤مء ُمنموقمّٞم٦م احلدي٨م ذم:  ُمٚمّخّمف ُم٤م محزة أيب اسمـ وىم٤مل

 إقمغم ُمـ اًمّتٕمٚمٞمؿ وـمٚم٥م ، همػمه قمغم اعمذيمقر اًمّدقم٤مء وومْمؾ ، اًمّّمالة

 ًم٘مقًمف الةـسم٤مًمّّم  ٤مءـاًمّدقم وظمّص  ، اًمٜمّقع ذًمؽ يٕمرف اًمّٓم٤مًم٥م يم٤من وإن

  ( ) .ؾم٤مضمد وهق رسّمف ُمـ اًمٕمٌد يٙمقن ُم٤م أىمرب : ملسو هيلع هللا ىلص

٥ٌّم إرومع إمم قم٤ٌمدشمف ذم يٜمٔمر اعمرء أنّ  وومٞمف  وذم .حتّمٞمٚمف ذم ومٞمتً

 قمغم أظمرة أُمر إيث٤مر إمم إؿم٤مرة اًمّدقم٤مء هذا سمٙمر ٕيب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  شمٕمٚمٞمؿ

 .أظمرة أُمر وإيث٤مره سمٙمر أيب طم٤مل ُمـ ذًمؽ ومٝمؿ وًمٕمٚمف ، اًمّدٟمٞم٤م أُمر

 إَّٓ  اًمّذٟمقب يٖمٗمر وٓ يمثػماً  فمٚمامً  ٟمٗمز فمٚمٛم٧م " ىمقًمف وذم:  ىم٤مل

 طم٤مل وم٠مؿمٌف ، اومت٘م٤مر طم٤مًم٦م ومٝمل دومٕمف ذم طمٞمٚم٦م زم ًمٞمس:  أي "أٟم٧م

 .سم٤مًمّت٘مّمػم وآقمؽماف اًمٜمّٗمس هْمؿ وومٞمف ، سم٤مإلضم٤مسم٦م اعمققمقد اعمْمٓمرّ 

 هٜم٤م ووىمع،  سم٤معمثٚمث٦م " يمثػماً  فمٚمامً  " اًمّرواي٤مت ذم اعمِمٝمقر : تـبقفٌ 

 .سم٤معمقطّمدة ًمٚم٘م٤مسمّز 

_______________ 
  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (  336) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح  (6)
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 ومٞمٝم٤م يدقمق يم٤من تلاًم اعمقاوع ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م حمّّمؾ: ؾوئدة 

  :  ُمقاـمـ ؾمّت٦م اًمّّمالة داظمؾ

 ذم هريرة أيب طمدي٨م ومٗمٞمف .اإلطمرام شمٙمٌػمة قم٘م٥م:  إّول

  . احلدي٨م " ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد اًمٚمٝمؿّ  " اًمّّمحٞمحلم

 يم٤من أّٟمف،  ُمًٚمؿ قمٜمد أورم أيب اسمـ طمدي٨م ومٗمٞمف .آقمتدال ذم:  افّثوين

 ٤مءـواعم واًمؼمد سم٤مًمّثٚم٩م ـمّٝمرين اًمٚمٝمؿّ  : سمٕمد رء ُمـ ىمقًمف سمٕمد ي٘مقل

 .اًم٤ٌمرد

 ذم ي٘مقل أن يٙمثر يم٤من : قم٤مئِم٦م طمدي٨م وومٞمف .اًمّريمقع ذم:  افّثوفٌ

 .زم اهمٗمر اًمٚمٝمؿّ  وسمحٛمدك رسّمٜم٤م اًمٚمٝمؿّ  ؾمٌح٤مٟمؽ:  وؾمجقده ريمققمف

  .أظمرضم٤مه

جقد ذم:  افّرابع ًّ   .ومٞمف سمف أُمر وىمد ومٞمف يدقمق يم٤من ُم٤م أيمثر وهق .اًم

جدشملم سملم : اخلومس ًّ   ." زم اهمٗمر اًمٚمٝمؿّ  " .اًم

 .اًمّتِمّٝمد ذم:  افّسودس

 ؾم٠مل رمح٦م سمآي٦م ُمرّ  إذا اًم٘مراءة طم٤مل وذم اًم٘مٜمقت ذم يدقمق أيْم٤مً  ويم٤من

 .اؾمتٕم٤مذ قمذاب سمآي٦م ُمرّ  وإذا ،
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 الحديث التادع والدبطون
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل صذ   مو:  ؿوفً ظـفو اهلل ريض ظوئشي ظـ - 218

:  ؾقفو يؼقل ٓ  إ ( وافػتح اهلل كك جوء إذا)  ظؾقف كزفً أن بعد

  ( ).يل اؽػر افؾفؿّ ,  وبحؿدك رّبـو شبحوكؽ

:  وشجقده رـقظف دم يؼقل أن يؽثر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـون:  ظٍ ـفػ ودم

 ( ).يل اؽػر افؾفؿّ ,  وبحؿدك رّبـو افؾفؿّ  شبحوكؽ

 

 ذًمؽ قمغم سم٤معمقافم٦ٌم اًمّتٍميح ومٞمف ( ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل صذ   مو: ) ؿقفف 

قرة ٟمزول سمٕمد ًّ  ٕنّ ،  اًم٘مقل هلذا اًمّّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ت٤مراظم: ؿقؾ ، اًم

 .همػمه٤م ُمـ أومْمؾ طم٤مهل٤م

 ذم سمؾ ، أيْم٤مً  اًمّّمالة ظم٤مرج ذًمؽ ي٘مقل يٙمـ لَ  أّٟمف احلدي٨م ذم وًمٞمس

 داظمؾ ذًمؽ قمغم يقافم٥م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف يِمٕمر ُم٤م ُمًٚمؿ قمٜمد ـمرىمف سمٕمض

 ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمذي اعمحّؾ  سمٞم٤من رواي٦مهذه اًم وذم ، وظم٤مرضمٝم٤م اًمّّمالة

جقد اًمّريمقع وهق ةاًمّّمال ُمـ ومٞمف ًّ  .واًم

 أظمرج ( "إذا جوء كك اهلل وافػتح"بعد أن كزفً ظؾقف : ) ؿقفف 

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل   وىمد ، اًم٘مرآن ُمـ ٟمزًم٧م ؾمقرة آظمر أهّن٤م قم

  .ٟمزًم٧م ؾمقرة آظمر سمراءة أن أظمرج اًمٌخ٤مري قمـ اًمؼماء 

_______________ 
ُمـ ـمريؼ إقمٛمش قمـ أيب اًمْمحك (  333) وُمًٚمؿ (  3230) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري .وق قمـ قم٤مئِم٦م سمفُمًٚمؿ سمـ صٌٞمح قمـ ُمن

ُمـ ـمرق قمـ (  333) وُمًٚمؿ (  3233،  3336،  233،  226) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .أيب اًمْمحك قمـ ُمنوق قمٜمٝم٤م
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 :  بقـفام واجلؿع

 . سمراءة فسمخال ، يم٤مُمٚم٦م ٟمزوهل٤م اًمٜمٍّم ؾمقرة آظمرّي٦م أنّ 

 .(وم٢من شم٤مسمقا وأىم٤مُمقا اًمّمالة ) اعمراد سمٕمْمٝم٤م وم٘مؾ ىمقًمف  إنَّ :  ؾؼد ؿقؾ

 ضم٤مء إذا)  إنّ :  ويؼول، ( ًم٘مد ضم٤مءيمؿ رؾمقل ُمـ أٟمٗمًٙمؿ ) :  وؿقؾ

 .اًمقداع طمّج٦م ذم سمٛمٜمًك  وهق اًمٜمّحر يقم ٟمزًم٧م( اهلل ٟمٍم

 ىمٌٚمف ًمٚمذي ُمٜم٤مومٞم٤مً  وًمٞمس ، يقُم٤مً  وصمامٟملم أطمداً  سمٕمده٤م قم٤مش:  وؿقؾ

  .اًمٜمٌّقّي٦م اًمقوم٤مة وىم٧م ذم إىمقال سمٕمض قمغم سمٜم٤مء

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ طم٤مشمؿ أيباسمـ  وقمٜمد  شمًع سمٕمده٤م قم٤مش " قم

 صمالث:  وؿقؾ ، صمالصم٤مً  سمٕمْمٝمؿ وقمـ ، ؾمٌٕم٤مً :  ُم٘م٤مشمؾ وقمـ ، "ًمٞم٤ملٍ 

  .سم٤مـمؾ وهق .ؾم٤مقم٤مت

 قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  " اعمّم٤مطمػ يمت٤مب " ذم داود أيب اسمـ وأظمرج

٤ٌّمس اسمـ  .( واًمٜمٍّم اهلل ومتح ضم٤مء إذا ) ي٘مرأ يم٤من أّٟمف،  قم

يت٠مول  "زادا ذم رواي٦م هلام (  وبحؿدك رّبـو شبحوكؽ: ) ؿقفف 

 اعمراد أنّ ،  رواي٦مهذه اًم ُمـ شمٌلّم  وىمد ، ومٞمف سمف أُمر ُم٤م يٗمٕمؾ:  أي "اًم٘مرآن

قرة وهق سمٕمْمف سم٤مًم٘مرآن ًّ   .اعمذيمقر واًمّذيمر اعمذيمقرة اًم

ٙمـ اسمـ رواي٦م ذم ووىمع ًّ  ىمقًمف يٕمٜمل:  خ٤مرياًمٌ ىم٤مل:  اًمٗمرسمرّي  قمـ اًم

ٌّح)  شمٕم٤ممم   .أي٦م(  رسّمؽ سمحٛمد ومً

ٌّح)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم آطمتامًملم أطمد شمٕمٞملم هذا وذم (  رسّمؽ سمحٛمد ومً

ٌّح اعمراد يٙمقن أن:  حيتؿؾ ّٕٟمف  ُمـ احلٛمد شمْمّٛمٜمف عم٤َِم احلٛمد ٟمٗمس،  سمً

 اعمحٛمقد إومٕم٤مل ٟم٦ًٌم احلٛمد ٓىمتْم٤مء اًمّتٜمزيف هق اًمذي اًمّتًٌٞمح ُمٕمٜمك
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 إُمر اُمتث٤مل ذم يٙمٗمل هذا ومٕمغم ، وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ممإ قمٚمٞمٝم٤م

 .احلٛمد قمغم آىمتّم٤مر

ٌّح،  اعمراد يٙمقن أن:  وحيتؿؾ ٤ًٌّمً  ومً  طمّتك يٛمتثؾ ومال،  سم٤محلٛمد ُمتٚم

 .اًمّٔم٤مهر وهق جيٛمٕمٝمام

 واًمّتحٛمٞمد اًمّتًٌٞمح ُمـ سمف أُمر ُم٤م جيٕمؾ "اًم٘مرآن يت٠مّول" ىمقًمف وُمٕمٜمك

 ُمردويف اسمـ أظمرضمف وىمد .قالوإطم إوىم٤مت أذف ذم وآؾمتٖمٗم٤مر

 أُّمتل ذم قمالُم٦م " ومٞمف ومزاد .قم٤مئِم٦م قمـ ُمنوق قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ

 اهلل وأؾمتٖمٗمر وسمحٛمده اهلل ؾمٌح٤من ىمقل ُمـ أيمثر رأيتٝم٤م إذا ريّب  أُمرين

 ورأي٧ُم ،  ُمّٙم٦م ومتح واًمٗمتح ، اهلل ٟمٍم ضم٤مء رأي٧ُم  وم٘مد ، إًمٞمف وأشمقب

  .أومقاضم٤مً  اهلل ديـ ذم يدظمٚمقن اًمٜم٤ّمس

( واؾمتٖمٗمره) شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ أظمذه يم٠مّٟمف:  "اهلدي" ذم اًم٘مّٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 ُمـ ؾمٚمؿ إذا ومٞم٘مقل ، إُمقر ظمقاشمؿ ذم آؾمتٖمٗم٤مر جيٕمؾ يم٤من ّٕٟمف ،

.  همٗمراٟمؽ : ىم٤مل اخلالء ُمـ ظمرج وإذا،  صمالصم٤مً  اهلل أؾمتٖمٗمر:  اًمّّمالة

 طمٞم٨م ُمـ أومٞمْمقا صمؿّ )  اعمٜم٤مؾمؽ اٟم٘مْم٤مء قمٜمد سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر إُمر وورد

  .أي٦م(  اهلل واؾمتٖمٗمروا اًمٜم٤ّمس أوم٤مض

 ي٘مقل يم٤من وم٘مد، (  شمّقاسم٤مً  يم٤من إّٟمف)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ أيْم٤مً  وي١مظمذ:  ىمٚم٧م

  .اًمّتّقاسملم ُمـ اضمٕمٚمٜمل اًمٚمٝمؿّ  : اًمقوقء اٟم٘مْم٤مء قمٜمد

 اًمّريمقع ذم اًمّدقم٤مء يمره ُمـ قمغم اًمّردّ ومٞمف  ( يل اؽػر افؾفؿّ : ) ؿقفف 

  .ًمذًمؽ اًمّدقم٤مء سمذيمر ٤مهٜم وم٤مهتؿّ  ، ومٞمف خالف ؾال اًمّتًٌٞمح وأُّم٤م.يمامًمؽ

٤ٌّمسٍ  اسمـ رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف اًمذي احلدي٨م .اعمخ٤مًمػ وطمّج٦م  قم
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جقد وأُّم٤م ، اًمّرّب  ومٞمف ومٕمّٔمٛمقا اًمّريمقع وم٠مُّم٤م " وومٞمف .ُمرومققم٤مً  ًّ  اًم

 ." ًمٙمؿ يًتج٤مب أن ٛمـوم٘مِ  ، اًمّدقم٤مء ذم وم٤مضمتٝمدوا

 يٛمتٜمع ٓ يمام اًمّريمقع ذم اًمّدقم٤مء يٛمتٜمع ومال ، ًمف ُمٗمٝمقم ٓ ًمٙمٜمّف

جقد ذم ٕمٔمٞمؿاًمتّ  ًّ  اًمّذيمر هذا ي٘مقل يم٤من أّٟمف قم٤مئِم٦م طمدي٨م وفم٤مهر .اًم

جقد ذم ويمذا .اًمّريمقع ذم يمّٚمف ًّ  .اًم

 ذم اًمّدقم٤مء إسم٤مطم٦م احلدي٨م هذا ُمـ ي١مظمذ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

جقد ذم اًمّتًٌٞمح وإسم٤مطم٦م اًمّريمقع ًّ  أُّم٤م : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف يٕم٤مروف وٓ ، اًم

جقد وأُّم٤م،  اًمّرّب  ومٞمف ومٕمّٔمٛمقا اًمّريمقع ًّ  .اًمّدقم٤مء ُمـ ومٞمف ٤مضمتٝمدواوم اًم

 قمغم وذًمؽ ، اجلقاز قمغم اًم٤ٌمب طمدي٨م ؿؾحُي  أن ويٛمٙمـ:  ىم٤مل 

جقد ذم أُمر يٙمقن أن:  وحيتؿؾ،  إوًمقّي٦م ًّ  إلؿم٤مرة اًمّدقم٤مء سمتٙمثػم اًم

 " زم اهمٗمر اًمٚمٝمؿّ  " ىمقًمف ُمـ اًمّريمقع ذم وىمع واًمذي " وم٤مضمتٝمدوا " ىمقًمف

جقد ذم سمف أُمر ُم٤م يٕم٤مرض ومال يمثػماً  ًمٞمس ًّ   .ٟمتٝمكا ، اًم

 سيح " ي٘مقل أن يٙمثر يم٤من:  قم٤مئِم٦م ىمقل سم٠منّ :  اًمٗم٤ميمٝم٤مينّ  واقمؽموف

جقد ذم سمف أُمر ُم٤م يٕم٤مرض ومال يمثػماً  ُمٜمف وىمع ذًمؽ يمقن ذم ًّ  .اًم

:  وىم٤مل ، "اًمٕمٛمدة ذح" ذم اعمٚمّ٘مـ اسمـ ؿمٞمخٜم٤م قمٜمف ٟم٘مٚمف هٙمذا

  .ومٚمٞمت٠مُّمؾ

 اًمّزي٤مدة قمدم اًمٙمثرة سمٜمٗمل أراد اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وم٢منّ  ، قمجٞم٥م وهق

 إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم ىمٚمٞمؾ ومٝمق ، اًمقاطمد اًمّريمقع ذم " زم اهمٗمر اًمٚمٝمؿّ  " ىمقًمف قمغم

جقد ًّ  يرد ولَ  ، اًمّدقم٤مء سمتٙمثػم اعمِمٕمر اًمّدقم٤مء ذم سم٤مٓضمتٝم٤مد ومٞمف اعم٠مُمقر اًم

  سمٕمض ذم ذًمؽ ي٘مقل يم٤من أّٟمف
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 " إًمخ اًمّريمقع أُّم٤م " اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ذيمره اًمذي احلدي٨م : تـبقفٌ 

 ذم وم٤مضمتٝمدوا " ىمقًمف سمٕمد وومٞمف ، ٜم٤ًّمئّل واًم داود وأسمق ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ." ًمٙمؿ يًتج٤مب أن وم٘مٛمـ:  اًمّدقم٤مء

   .طم٘مٞمؼ ُمٕمٜم٤مه،  شمٙمن وىمد .واعمٞمؿ اًم٘م٤مف سمٗمتح .ـٌ ٛمِ وىمَ 

جقد ذم اًمّدقم٤مء ُمـ سم٤مإليمث٤مر إُمر وضم٤مء ًّ  ُمًٚمؿ قمٜمد أيْم٤مً  وهق ، اًم

 اًمٕمٌد يٙمقن ُم٤م أىمرب : سمٚمٗمظ هريرة أيب طمدي٨م ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  داود وأيب

  .اًمّدقم٤مء ُمـ ومٞمف وم٠ميمثروا ، ؾم٤مضمد وهق فرسمّ  ُمـ

جقد ذم اًمّدقم٤مء سم٢ميمث٤مر وإُمر ًّ  اًمّٓمٚم٥م شمٙمثػم قمغم احل٨ّم  يِمٛمؾ اًم

 يمّٚمٝم٤م طم٤مضمتف رسّمف أطمديمؿ ًمٞم٠ًمل : أٟمس طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام طم٤مضم٦م ًمٙمؾ

 .اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف .ٟمٕمٚمف ؿمًع طمّتك

١مال اًمّتٙمرار ويِمٛمؾ ًّ  اؾمتج٤مسم٦م شمِمٛمؾ وآؾمتج٤مسم٦م،  اًمقاطمد ًمٚم

 .سمتٕمٔمٞمؿ صمقاسمف اعمثٜمل واؾمتج٤مسم٦م ؾم١مًمف سم٢مقمٓم٤مء اًمّداقمل
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 الىتر تاب
 ُمؽمادوم٤من ًمٖم٦م وذم ، اًمّث٠مر وسم٤مًمٗمتح ، اًمٗمرد سم٤مًمٙمن اًمقشمر

 ذم:  أصقوء شبعي دم افقتر دم اختؾػ:  ( )اًمّتلم اسمـ ىم٤مل : دةٌ ـؾوئ

 واؿمؽماط ، سم٘مراءةٍ  واظمتّم٤مص ، ومٞمف اًمٜمّّٞم٦م واؿمؽماط ، وقمدده ، وضمقسمف

ٗمر ذم وصالشمف ، وىمتف آظمر وذم ، ىمٌٚمف ؿمٗمع ًّ   .اًمّداسّم٦م قمغم اًم

 وومٞمام ، ُمٜمف اًم٘مٜمقت حمّؾ  وذم ، ومٞمف واًم٘مٜمقت ، ىمْم٤مئف وذم:  ىمٚم٧م

ـّ  وهؾ ، ووصٚمف ومّمٚمف وذم ، ومٞمف ي٘م٤مل  صالشمف وذم ،؟  سمٕمده ريمٕمت٤من شمً

   .ىمٕمقد ُمـ

  .ٓ أو ُمٜمدوسم٤مً  يمقٟمف قمغم يٜمٌٜمل إظمػم هذا ًمٙمـ

 أو ، اًمّتٓمّقع صالة أومْمؾ يمقٟمف وذم ، أيْم٤مً  وىمتف أّول ذم اختؾػقا وؿد

  .اًمٗمجر ريمٕمتل ظمّمقص أو ، ُمٜمف أومْمؾ اًمّرواشم٥م

 .ذيمرٟم٤مه ُم٤م ًمٌٕمض اًمٌخ٤مرّي  شمرضمؿ وىمد

 

_______________ 
  ( 6/666)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمٌداًمقاطمد سمـ اًمتلم (  6)  
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 الحديث الثمانون
 وهق ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  رجٌؾ  شلل:  ؿول  ظؿر بـ اهلل ظبد ظـ - 219

 خق ؾنذا .مثـك مثـك:  ؿول ؟ افؾقؾ صالة دم ترى مو:  ادـز ظذ

:  يؼقل ـون وإّكف , صذ   مو فف ْت رَ تَ ؾلوْ  .واحدةً  صذ   افّصبَح  ـؿأحُد 

 ( ).وتراً  بوفؾقؾ صالتؽؿ آخر اجعؾقا

 .اؾمٛمف قمغم أىمػ لَ  ( رجٌؾ شلل : )  ؿقفف

٤مئؾ أنّ ،  ًمٚمٓمؼماينّ  اًمّّمٖمػم اعمٕمجؿ ذم ووىمع ًّ  ًمٙمـ ، قمٛمر اسمـ هق اًم

 ًمٜمٌّّل ا ؾم٠مل رضمالً  أنّ ،  قمٛمر اسمـ قمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد رواي٦م قمٚمٞمف يٕمّٙمر

٤مئؾ وسملم سمٞمٜمف وأٟم٤م،  ملسو هيلع هللا ىلص ًّ  قمغم رضمٌؾ  ؾم٠مًمف صمؿّ  .وومٞمف ، احلدي٨م ومذيمر .اًم

 اًمّرضمؾ ذًمؽ أهق أدري ومام:  ىم٤مل،  ُمٜمف اعمٙم٤من سمذًمؽ وأٟم٤م،  احلقل رأس

  ( ).همػمه أو

٤مئؾ أنّ ،  اًمقضمف هذا ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  وقمٜمد ًّ  .اًم٤ٌمدي٦م أهؾ ُمـ اعمذيمقر اًم

 ٟمٗمٞمس يمت٤مب وهق - " اًمقشمر أطمٙم٤مم يمت٤مب " ذم ٟمٍم سمـ حمّٛمد وقمٜمد

 .ؾم٠مل أقمراسمّٞم٤مً  أنّ ،  قمٛمر اسمـ قمـ قمٓمّٞم٦م رواي٦م ُمـ - ةجمٚمد ذم

١مال ٠منّ وم ، ؾم٠مل ُمـ سمتٕمّدد جيٛمع أن:  ؾقحتؿؾ ًّ  ذم وىمع اعمذيمقر اًم

_______________ 
: زاد ُم٤مًمؽ ) ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع (  234) وُمًٚمؿ (  326،  323) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمـ اسمـ قمٛمر سمف( د   اهلل سمـ ديٜم٤مر قمٌ

ُمـ ـمرق اًمزهري قمـ ؾم٤مل قمـ أسمٞمف (  234) وُمًٚمؿ (  6332) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري     

ُمـ ـمرق أظمرى قمـ اسمـ (  234) وُمًٚمؿ (  463،  433) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري   .ٟمحقه

 قمٛمر ٟمحقه

 .( 234) أظمرضمٝم٤م ُمًٚمؿ  .رواي٦م قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ (6)



 98 باب الوتـر   الصالة كتاب   

 .( ) اعمٜمؼم قمغم ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌّّل ،  اعمًجد

 : قمٜمد اًمٌخ٤مري ٟم٤مومع قمـ أّيقب رواي٦م ذم ( افؾقؾ صالة دم: )  ؿقفف

 " اًمٚمٞمؾ صالة يمٞمػ:  وم٘م٤مل خيٓم٥م وهق ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌّّل اًم إمم ضم٤مء رضمالً  أنّ 

  .أسمٞمف قمـ ؾم٤مل رواي٦م ذم وٟمحقه

١مال أنّ :  اجلقاب ُمـ شمٌلّم  وىمد ًّ  اًمٗمّمؾ قمـ أو قمدده٤م قمـ وىمع اًم

 اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ أّيقب ـمريؼ ُمـ ٟمٍم سمـ حمّٛمد رواي٦م وذم ، واًمقصؾ

 ُمـ ُٟمّمكمِّ  أن شم٠مُمرٟم٤م يمٞمػ اهلل ي٤م رؾمقَل :  رضمؾ ىم٤مل : ىم٤مل،  قمٛمر

 .؟ؾاًمٚمٞم

 ُمـ ومٝمؿ أّٟمف قمغم يدّل  " ُمثٜمك " سم٘مقًمف ضمقاسمف سمزيزة اسمـ ىمقل وأُّم٤م

٤مئؾ ًّ  ومّن  ُم٤م وأومم ، ٟمٔمرٌ  ومٗمٞمف،  اًمٙمٞمٗمّٞم٦م ُمٓمٚمؼ ٓ اًمٕمدد يمٞمٗمّٞم٦م ـمٚم٥م اًم

 .احلدي٨م ُمـ احلدي٨م سمف

 أرسمٕم٤مً  شمٙمقن أن اًمٜمّٝم٤مر صالة ذم إومْمؾ أنّ  قمغم:  سمٛمٗمٝمقُمف واؾمتدل

 .وإشحوق احلـػّقي قمـ وهق، 

 وقمغم ، اًمّراضمح قمغم سمحّج٦مٍ  وًمٞمس،  ًم٘م٥م ُمٗمٝمقم ٠مّٟمفسم:  وشمٕمّ٘م٥م

١مال ضمقاسم٤مً  ظمرج وسم٠مّٟمف ، أرسمع ذم سمٛمٜمحٍٍم  ومٚمٞمس سمف إظمذ شم٘مدير ًّ  ًمٚم

١مال ُمٓم٤مسم٘م٦م سمذًمؽ اجلقاب وم٘مّٞمد،  اًمٚمٞمؾ صالة قمـ ًّ  شمٌلّم  ىمد وسم٠مّٟمف ، ًمٚم

 ومٗمل ، سمف اعمٜمٓمقق طمٙمؿ قمٜمف اعمًٙمقت طمٙمؿ أنّ  أظمرى رواي٦م قمـ

_______________ 
٤م اًمتٍميح سم٠مٟمف (6)   .قمغم اعمٜمؼم ومٗمل رواي٦م اًم٤ٌمب اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اعم٘مدد أُمَّ

٤م اًمتٍميح سمٙمقهن٤م ذم اعمًجد  ُمـ ـمريؼ اًمقًمٞمد سمـ يمثػم قمـ (  234) ومٗمل ُمًٚمؿ  .أُمَّ

سم٤مب احلٚمؼ (  320) وقمٚمَّ٘مٝم٤م اًمٌخ٤مري  .قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر قمـ أسمٞمف

 . واجلٚمقس ذم اعمًجد
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ٜمـ ًّ  اسمـ قمـ إزدّي  قمغم ـمريؼ ُمـ وهمػمه ٦مظمزيٛم اسمـ وصّححف اًم

 .ُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمّٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة : ُمرومققم٤مً  قمٛمر

 .اًمّزي٤مدة هذه أقمّٚمقا احلدي٨م أئّٛم٦م أيمثر سم٠منّ :  إظمػم هذا شمٕمّ٘م٥م وىمد

 يذيمروه٤م لَ  قمٛمر اسمـ أصح٤مب ُمـ احلّٗم٤مظ سم٠منّ  " واًمٜمّٝم٤مر " ىمقًمف وهل

 .ٝم٤مومٞم أظمٓم٠م سم٠مّٟمف راوهي٤م قمغم اًمٜم٤ًّمئّل  وطمٙمؿ ، قمٜمف

  .؟ ُمٜمف أىمٌؾ طمّتك إزدّي  قمكمّ  ـُمَ :  ُمٕملم سمـ حيٞمك وىم٤مل

 يم٤من قمٛمر اسمـ أنّ ،  ٟم٤مومع قمـ إٟمّم٤مرّي  ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك واّدقمك

ـّ  يٗمّمؾ ٓ أرسمٕم٤مً  سم٤مًمٜمّٝم٤مر يتٓمّقع  إزدّي  طمدي٨م يم٤من وًمق،  سمٞمٜمٝم

 سمـ حمّٛمد قمٜمف رواه .اشّم٤ٌمقمف ؿمّدة ُمع يٕمٜمل ، قمٛمر اسمـ ظم٤مًمٗمف ٤معمََ  صحٞمح٤مً 

 ."ٓشمفؾم١ما" ذم ٟمٍم

 اًمٚمٞمؾ صالة : ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ ىمقّي  سم٢مؾمٜم٤مد وه٥م اسمـ روى ًمٙمـ

 .ـمري٘مف ُمـ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ أظمرضمف .ُمقىمقف .ُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمّٝم٤مر

 هذه شمٙمقن ومال،  سم٤معمرومقع اعمقىمقف قمٚمٞمف اظمتٚمط إزدّي  ومٚمٕمؾ

 .ؿم٤مّذاً  يٙمقن ٓ أن اًمّّمحٞمح ذم يِمؽمط ُمـ ـمري٘م٦م قمغم صحٞمح٦م اًمّزي٤مدة

 ُيّمكمِّ  يم٤من أّٟمف،  قمٛمر اسمـ قمـ آظمر وضمف قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى وىمد

 .ُمٕملم اسمـ ٟم٘مٚمف عم٤َِم ُمقاومؼ وهذا،  أرسمٕم٤مً  أرسمٕم٤مً  سم٤مًمٜمّٝم٤مر

 ًمتٙمرار ُمٜمٍمف همػم وهق ، اصمٜملم اصمٜملم:  أي ( مثـك مثـك: )  ؿقفف

 .واًمقصػ ًمٚمٕمدل:  آظمرون وىم٤مل .اًمٙمِّم٤مف ص٤مطم٥م ىم٤مًمف .ومٞمف اًمٕمدل

 راوي قمٛمر اسمـ ومّنه وىمد ، ٠ميمٞمداًمتّ  ذم ومٚمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م .ُمثٜمك إقم٤مدة وأُّم٤م

:  قمٛمر ٓسمـ ىمٚم٧م:  ىم٤مل طمري٨م سمـ قم٘م٦ٌم ـمريؼ قمـ ُمًٚمؿ ومٕمٜمد احلدي٨م
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  .ريمٕمتلم يمّؾ  ُمـ ؿًٚمّ شمُ :  ىم٤مل ؟ ُمثٜمك ُمثٜمك ُمٕمٜمك ُم٤م

 يمّؾ  سملم يتِمّٝمد أن ُمثٜمك ُمٕمٜمك أنّ :  احلـػّقي ُمـ زقمؿ ُمـ قمغم ردّ  وومٞمف

 اعمت٤ٌمدر هق سمف هومّن  وُم٤م ، سمف سم٤معمراد أقمٚمؿ احلدي٨م راوي ٕنّ ،  ريمٕمتلم

 .ُمثٜمك إهّن٤م ُمثالً  اًمّرسم٤مقمّٞم٦م ذم ي٘م٤مل ٓ ّٕٟمف،  اًمٗمٝمؿ إمم

 .اًمٚمٞمؾ صالة ُمـ ريمٕمتلم يمّؾ  سملم اًمٗمّمؾ شمٕملّم  قمغم هبذا واؾمتدل

ٞم٤مق فم٤مهر وهق:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل ًّ  ، اخلؼم ذم اعمٌتدأ حلٍم اًم

 ، فسمخالوم ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ صّح  عم٤َِم إومْمؾ ًمٌٞم٤من أّٟمف قمغم اجلؿفقر ومحؾف

 إظمّػ  إمم ًمإلرؿم٤مد يٙمقن أن حيتؿؾ سمؾ ، ًمذًمؽ يمقٟمف أيْم٤مً  يتٕملّم  ولَ 

الم إذ ، ًّ  عم٤َِم،  ومقىمٝم٤م ومام إرسمع ُمـ اعُمّمكمِّ  قمغم أظمّػ  ريمٕمتلم يمّؾ  سملم اًم

 اًمقصؾ يم٤من وًمق ، ُمٝمؿّ  أُمر ُمـ يٕمرض ُم٤م وىمْم٤مء هم٤مًم٤ٌمً  ٦مـاًمّراطم ُمـ ومٞمف

 .ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف يقافم٥م لَ  وم٘مط اجلقاز ًمٌٞم٤من

 . اًمٌٞم٤من ومٕمٚمٞمف سمف ظمتّم٤مصفا اّدقمك وُمـ

 داود أيب ومٕمٜمد ، اًمقصؾ قمٜمف صّح  يمام اًمٗمّمؾ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صّح  وىمد

 قمـ يمالمه٤م ذئ٥م أيب واسمـ إوزاقمّل  ـمري٘مل ُمـ ٟمٍم سمـ وحمّٛمد

 يٗمرغ أن سملم ُم٤م ُيّمكمِّ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، قم٤مئِم٦م قمـ قمروة قمـ اًمّزهرّي 

 . ريمٕمتلم يمّؾ  ُمـ ؿًٚمِّ يُ ،  ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًمٗمجر إمم اًمٕمِم٤مء ُمـ

 .اًمِّمٞمخلم ذط قمغم وإؾمٜم٤مدمه٤م

 قمدا ُم٤م اًمٜم٤ّمومٚم٦م ذم ريمٕمتلم قمـ اًمٜمّ٘مّم٤من قمدم قمغم أيْم٤مً  سمف واؾمتدل

 .اًمقشمر

 سم٤مُمتٜم٤مع آؾمتدٓل ُمـ أىمقى سمف وآؾمتدٓل:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل
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ٗمر ذم اًمّّمٌح ىمٍم ًّ  .ريمٕم٦م إمم اًم

 ٕم٦مٍ سمريم اًمّتٜمّٗمؾ ُمٜمع قمغم اؾمتدل وم٢مّٟمف،  اًمّٓمح٤موّي  إمم سمذًمؽ يِمػم

 .سمذًمؽ

 ظمػم اًمّّمالة : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سمٕمٛمقم ًمٚمجقاز افّشوؾعّقي بعض واؾمتدل

٤ٌّمن اسمـ صّححف .اؾمت٘مؾ ؿم٤مء وُمـ اؾمتٙمثر ؿم٤مء ومٛمـ ، ُمقوقع   .طم

 أهّيام اًمٚمٞمؾ صالة ذم واًمقصؾ اًمٗمّمؾ ذم افّسؾػ اختؾػ وؿد

 :أومْمؾ

 ، ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة ذم اظمت٤مره اًمذي:  أمحد ظـ إصمرم وىم٤مل

  .سم٠مس ومال أرسمٕم٤مً  ٝم٤مرسم٤مًمٜمّ  صغمَّ  وم٢من

 قمـ صّح  وىمد:  ىم٤مل " اًمٚمٞمؾ صالة " ذم ٟمحقه ٟمٍم سمـ حمّٛمد وىم٤مل

 ُمـ ذًمؽ همػم إمم، ( ) آظمره٤م ذم إَّٓ  جيٚمس لَ  سمخٛمسٍ  أوشمر أّٟمف،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 ريمٕمتلم يمّؾ  ُمـ يًٚمؿ أن ٟمخت٤مر أّٟم٤م إَّٓ  ، اًمقصؾ قمغم اًمّداًم٦م إطم٤مدي٨م

٤مئؾ سمف أضم٤مب ًمٙمقٟمف،  ًّ  .ـمرىم٤مً  وأيمثر أصم٧ٌم اًمٗمّمؾ أطم٤مدي٨م وًمٙمقن اًم

 ذم،  شمٌٕمف وُمـ اًمِم٤مرح ( )اًمّداودّي  قمغم اًمّردّ  يمالُمف شمْمّٛمـ وىمد

 ريمٕمتلم ُمـ أيمثر اًمٜم٤ّمومٚم٦م صغمَّ  أّٟمف  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ يث٧ٌم لَ  أّٟمف دقمقاهؿ

 .ريمٕمتلم

 وىم٧م ظمروج قمغم سمف اؾمتدل ( افّصبَح  ـؿأحُد  خق ؾنذا: )  ؿقفف

 وصّححف واًمٜم٤ًّمئّل  داود أسمق اهرو ُم٤م ُمٜمف وأسح ، اًمٗمجر سمٓمٚمقع اًمقشمر

_______________ 
 (  606) اٟمٔمر طمدي٨م قم٤مئِم٦م أيت سمرىمؿ   (6)

 (6/066)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق أمحد سمـ ٟمٍم ( 6)



 102 باب الوتـر   الصالة كتاب   

 أنّ ،  طمّدصمف أّٟمف ٟم٤مومع قمـ ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـ وهمػمه قمقاٟم٦م أسمق

،  وشمراً  صالشمف آظمر ومٚمٞمجٕمؾ اًمٚمٞمؾ ُمـ صغمَّ  ُمـ : ي٘مقل يم٤من قمٛمر اسمـ

 يمّؾ  ذه٥م وم٘مد اًمٗمجر يم٤من وم٢مذا ، سمذًمؽ ي٠مُمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٢منّ 

 .واًمقشمر اًمٚمٞمؾ صالة

 ؾمٕمٞمد أيب قمـ ٟمية أيب قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح وذم

  .ًمف وشمر ومال،  يقشمر ولَ  اًمّّمٌح أدريمف ُمـ : ُمرومققم٤مً 

 ُمـ رواه عم٤َِم ، أداء ي٘مع ٓ أّٟمف قمغم أو،  اًمّتٕمّٛمد قمغم حمٛمقل وهذا

 إذا ومٚمٞمّمٚمف،  قمٜمف ٟم٤مم أو اًمقشمر ٟمز ُمـ : ُمرومققم٤مً  أيْم٤مً  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م

  .ذيمره

 ؿمٗمع ذم وهق : أي،  " اًمّّمٌح ؿأطمديم ظمٌم إذا " ىمقًمف ُمٕمٜمك وؿقؾ

  .ٟمّٞم٦م إمم يٗمت٘مر ٓ اًمقشمر أنّ  قمغم يٜمٌٜمل وهذا .وشمر قمغم ومٚمٞمٜمٍمف، 

 سم٤مًمٗمجر خيرج اًمذي أنّ :  افّسؾػ مـ مجوظي ظـ اعمٜمذر اسمـ وطمٙمك

 ، اًمّّمٌح صالة ىمٞم٤مم إمم اًمّيورة وىم٧م ويٌ٘مك،  آظمتٞم٤مرّي  وىمتف

 ذم اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مًمف اموإٟمّ  ، وأمحد وافّشوؾعلّ  موفؽ قمـ اًم٘مرـمٌّل  وطمٙم٤مه

  .اًم٘مديؿ

 .يّمٌح طمّتك اًمقشمر شمرك يتٕمّٛمد أن ٕطمدٍ  يٜمٌٖمل ٓ:  ىمداُم٦م اسمـ وىم٤مل

  .ؿضوئف مؼوظّقي دم افّسؾػ واختؾػ

 ُمـ ٟم٤مم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ، قم٤مئِم٦م قمـ وهمػمه ُمًٚمؿ وذم ، إـثر ؾـػوه

 صمٜمتل اًمٜمّٝم٤مر ُمـ صغمَّ ،  اًمٚمٞمؾ ُمـ ي٘مؿ ومٚمؿ،  همػمه أو وضمع ُمـ اًمٚمٞمؾ

 .ريمٕم٦م نمةقم
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 أّٟمف إظم٤ٌمر ُمـ رء ذم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ ٟمجد لَ :  ٟمٍم سمـ حمّٛمد وىم٤مل

 قمـ ٟمقُمٝمؿ ًمٞمٚم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف زقمؿ وُمـ ، سم٘مْم٤مئف أُمر وٓ،  اًمقشمر ىم٣م

  .يّم٥م ومٚمؿ اًمقشمر ىم٣م اًمقادي ذم اًمّّمٌح

 وجف وهق ، اًمِّمٛمس ـمٚمٕم٧م وًمق ي٘ميض:  وإوزاظلّ  ظطوء وظـ

 .ُمًٚمؿ ذح ذم اًمٜمّقوّي  طمٙم٤مه .افّشوؾعّقي ظـد

 .اًم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ ي٘ميض:  جبر بـ شعقد وظـ

 ؾمٕمٞمد أيب سمحدي٨م هلؿ ويًتدّل  ، ُمٓمٚم٘م٤مً  ي٘ميض:  افّشوؾعّقي وظـ

  أقمٚمؿ واهلل .اعمت٘مّدم

 اًمٗمجر ـمٚمقع سملم ُم٤م أنّ  .احلدي٨م هذا ؾمٞم٤مق ُمـ ي١مظمذ :ؾوئـدٌة 

 سمًٜمدٍ  أُم٤مًمٞمف ذم دريد اسمـ روى وىمد ، ذقم٤مً  اًمٜمّٝم٤مر ُمـ اًمِّمٛمس وـمٚمقع

 اًمٗمجر ُمـ:  وم٘م٤مل،  اًمٜمّٝم٤مر طمدّ  قمـ ؾمئؾ أمحد سمـ اخلٚمٞمؾ أنّ ،  ضمّٞمد

  .اًمِّمٗمؼ سمداءة إمم اعمًتٓمػم

 ( ).اًمٜمّٝم٤مر ُمـ وٓ اًمٚمٞمؾ ُمـ ٓ ُمٜمٗمرد وىم٧م أّٟمف،  افّشعبلّ  ظـ وحؽل

 ذمو،  " واطمدة ريمٕم٦م صغمَّ  "ذم رواي٦م هلام  ( واحدة صذ  : )  ؿقفف

 قمـ صمالصمتٝمؿ إسمراهٞمؿ سمـ وُمّٙملِّ  وه٥م سمـ اهلل وقمٌد اًمِّم٤مومٕمّل  رواي٦م

 هٙمذا ."اعمقـّمآت" ذم اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف " ريمٕم٦م ومٚمٞمّمؾ " ُم٤مًمؽ

 .إُمر سمّمٞمٖم٦م

_______________ 
ٕنَّ ، هذا اًم٘مقل اعمحٙمل قمـ اًمِمٕمٌل سم٤مـمٌؾ ( : 6/264) ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل  (6)

أقمٜمل سمذًمؽ ُم٤م سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر  .إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م داًم٦م قمغم أٟمف ُمـ اًمٜمٝم٤مر ذم طمٙمؿ اًمنمع

 واهلل أقمٚمؿ  .اًمّم٤مدق إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس
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قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ  ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  إُمر سمّمٞمٖم٦م ٤مريـًمٚمٌخو

 ًمؽ شمقشمر ريمٕم٦م وم٤مريمع ، شمٜمٍمف أن أردت وم٢مذا:  قمٛمر اسمـقمـ أسمٞمف قمـ 

 ، سمثالث يقشمرون دريمٜم٤مأ ُمٜمذ أٟم٤مؾم٤م ورأيٜم٤م:  ( ) اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مل ، صٚمٞم٧م ُم٤م

 .ُمٜمف سمٌمء يٙمقن ٓ أن أرضمق ًمقاؾمع يمالً  وإنَّ 

 ُمرومققم٤مً  أسمٞمف قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 .ٟمحقه

 دم افّسؾػ اختؾػ وؿد ، اًمقشمر سمٕمد صالة ٓ أّٟمف قمغم هبذا واؾمتدل

 .مقضعغ دم ذفؽ

 .ضمٚمقس قمـ اًمقشمر سمٕمد ريمٕمتلم ُمنموقمّٞم٦م ذم:  أحدمهو

 سمقشمره يٙمتٗمل هؾ،  اًمٚمٞمؾ ذم يتٜمّٗمؾ أن أراد صمؿّ ،  أوشمر ومٞمٛمـ:  ّثويناف

 ومٕمؾ إذا صمؿّ ،  يتٜمّٗمؾ صمؿّ  سمريمٕم٦مٍ  وشمره يِمٗمع أو .ؿم٤مء ُم٤م وًمٞمتٜمّٗمؾ إّول

 ؟ ٓ أو آظمر وشمر إمم حيت٤مج هؾ .ذًمؽ

 أّٟمف،  قم٤مئِم٦م قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ قمٜمد ومقىمع : إّول ؾلّمو

 سمٕمض إًمٞمف ذه٥م وىمد .ضم٤مًمس وهق ًمقشمرا سمٕمد ريمٕمتلم ُيّمكمِّ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمٚمٞمؾ ُمـ صالشمٙمؿ آظمر اضمٕمٚمقا " ىمقًمف ذم إُمر وضمٕمٚمقا،  اًمٕمٚمؿ أهؾ

  .اًمٚمٞمؾ آظمر أوشمر سمٛمـ خمتّّم٤مً  " وشمراً 

 ريمٕمت٤م مه٤م اعمذيمقرشملم اًمّريمٕمتلم سم٠منّ :  سمذًمؽ ي٘مؾ لَ  ُمـ وأضم٤مب

 ًمقشمرا سمٕمد اًمّتٜمّٗمؾ ضمقاز ًمٌٞم٤من ومٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف قمغم:  اًمٜمّقوّي  ومحٚمف .اًمٗمجر

_______________ 
هق سم٤مإلؾمٜم٤مد ( ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ ) وىمقًمف ومٞمف ( :  336/ 6)  "اًمٗمتح"جر ذم ىم٤مل اسمـ طم (6)

 .ووهؿ ُمـ زقمؿ أٟمف ُمٕمٚمَّؼ ."ُمًتخرضمف"يمذًمؽ أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم  .اعمذيمقر
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  .ضم٤مًم٤ًمً  اًمّتٜمّٗمؾ وضمقاز

 يٜم٘مض وٓ،  أراد ُم٤م ؿمٗمٕم٤مً  ُيّمكمِّ  أّٟمف إمم إيمثر ومذه٥م:  افّثوين وأّمو

 أظمرضمف .طمًـ طمدي٨م وهق .ًمٞمٚم٦م ذم وشمران ٓ:  ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف قمٛمالً  .وشمره

  .قمكم   سمـ ـمٚمؼ طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٜم٤ًّمئّل 

 سمريمٕم٦مٍ  ًمّتٜمّٗمؾا سمٛمنموقمّٞم٦م ي٘مقل ُمـ قمٜمد اًمقشمر ٟم٘مض يّمّح  وإّٟمام

 .اًمقشمر همػم واطمدة

 اسمـ ؾم٠مل أّٟمف،  احل٤مرث سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ ٟمٍم سمـ حمّٛمد وروى

 صمؿّ ،  وم٤مؿمٗمع اًمٜمّقم وٓ،  اًمّّمٌح خت٤مف ٓ يمٜم٧م إذا:  وم٘م٤مل ذًمؽ قمـ قمٛمر

  .أوشمرت يمٜم٧م اًمذي قمغم شمركاو ومّمؾِّ  وإٓ ، أوشمر صمؿّ  ، ًمؽ سمدا ُم٤م صؾِّ 

 أٟم٤م أُّم٤م:  وم٘م٤مل ذًمؽ قمـ ؾمئؾ أّٟمف،  قمٛمر اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ وُمـ

 إن أرأي٧م:  وم٘مٞمؾ .واطمدة ريمٕم٦م ريمٕم٧م اٟمٍموم٧م وم٢مذا ، ُمثٜمك وم٠مصكم

:  ىم٤مل ؟ أصٌح طمّتك ومِمٗمٕم٧م اًمٚمٞمؾ ُمـ ىمٛم٧م صمؿّ  أٟم٤مم أن ىمٌؾ أوشمرت

 .سم٠مس سمذًمؽ ًمٞمس

 أومْمؾ اًمقشمر ومّمؾ أنّ  قمغم " واطمدة ريمٕم٦م صؾِّ  " ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف واؾمتدل

 .وصٚمف ُمـ

 " سم٘مقًمف يريد أن ومٞمحتٛمؾ ، اًمٗمّمؾ ذم سحي٤مً  ًمٞمس سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

  .ُم٣م مم٤ّم ريمٕمتلم إمم ُمْم٤موم٦م:  أي " واطمدة ريمٕم٦م صؾِّ 

 وآىمتّم٤مر اًمقصؾ شمٕمٞملم ُمـ إًمٞمف ذه٥م عم٤َِم احلـػّقي بعض واطمت٩ّم 

ـٌ  ُمقصقًم٦م سمثالٍث  اًمقشمر أنّ  قمغم أمجعقا اًمّّمح٤مسم٦م سم٠منّ :  صمالث قمغم  طمً

 ُم٤م وشمريمٜم٤م ٞمفقمٚم أَجٕمقا سمام وم٠مظمذٟم٤م:  ىم٤مل ، قمداه ومٞمام واظمتٚمٗمقا ، ضم٤مئزٌ 
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  .ومٞمف اظمتٚمٗمقا

 ُم٤مًمؽ سمـ قمراك ـمريؼ ُمـ رواه سمام:  اعمروزّي  ٟمٍم سمـ حمّٛمد وشمٕمّ٘مٌف

 سمّمالة شمِمٌٝمقا سمثالٍث  شمقشمروا ٓ : وُمقىمقوم٤مً  ُمرومققم٤مً  هريرة أيب قمـ

 أيب قمـ اًمٗمْمؾ سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ احل٤ميمؿ صّححف وىمد .اعمٖمرب

 ذط قمغم هوإؾمٜم٤مد ، ٟمحقه ُمرومققم٤مً  هريرة أيب قمـ وإقمرج ؾمٚمٛم٦م

٤ٌّمن اسمـ صّححف وىمد ، اًمِّمٞمخلم  .واحل٤ميمؿ طم

٤ٌّمس اسمـ قمـ ُم٘مًؿ ـمريؼ وُمـ  ، سمثالٍث  اًمقشمر يمراهٞم٦م وقم٤مئِم٦م قم

 ذم اًمّثالث يمره أّٟمف،  ي٤ًمر سمـ ؾمٚمٞمامن وقمـ .أيْم٤مً  اًمٜم٤ًّمئّل  وأظمرضمف

 .اًمٗمريْم٦م اًمّتٓمّقع يِمٌف ٓ:  وىم٤مل،  اًمقشمر

  .ٟم٘مٚمف اًمذي اإلمجوع دم تؼدح أصم٤مر ومٝمذه

 أّٟمف سحي٤مً  صم٤مسمت٤مً  ظمؼماً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ ٟمجد لَ :  ٟمٍم سمـ حمّٛمد ىمقل ٤موأُمّ 

 يٌلّم  لَ  ًمٙمـ ، سمثالٍث  أوشمر أّٟمف قمٜمف صم٧ٌم .ٟمٕمؿ .ُمقصقًم٦م سمثالٍث  أوشمر

  .اٟمتٝمك .ُمٗمّمقًم٦م أو ُمقصقًم٦م هل هؾ .اًمّراوي

 يقشمر ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من أّٟمف،  قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ احل٤ميمؿ رواه ُم٤م قمٚمٞمف ومػمدّ 

ـّ  ذم إَّٓ  ي٘مٕمد ٓ سمثالٍث   سمـ أيبّ  طمدي٨م ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  وروى .آظمره

ٌّح)  يقشمر : وًمٗمٔمف .ٟمحقه يمٕم٥م  أهّي٤م ي٤م ىمؾ)  و(  إقمغم رسّمؽ اؾمؿ سمً

ـّ  ذم إَّٓ  ؿًٚمِّ يُ  وٓ، (  أطمد اهلل هق ىمؾ)  و(  اًمٙم٤مومرون  ذم وسملّم  .آظمره

قر أنّ  ـمرق قمّدة ًّ  .ريمٕم٤مت سمثالث اًمّثالث اًم

 .دهقمٜم يثٌت٤م لَ  أهّنام سم٤مطمتامل:  قمٜمف وجي٤مب

ٌّف قمـ اًمٜمّٝمل ُمـ شم٘مّدم ُم٤م وسملم هذا سملم واجلؿع . اعمٖمرب سمّمالة اًمّتِم
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 .سمتِمّٝمديـ اًمّثالث صالة قمغم اًمٜمّٝمل ؿؾحُي  أنْ 

ٚمػ ومٕمٚمف وىمد ًّ ،  احلًـ ـمريؼ ُمـ ٟمٍم سمـ حمّٛمد ومروى . أيْم٤مً  اًم

 اعمًقر ـمريؼ وُمـ ، سم٤مًمّتٙمٌػم اًمقشمر ُمـ اًمّث٤مًمث٦م ذم يٜمٝمض يم٤من ظؿر أنّ 

ـّ  ذم إَّٓ  يًٚمؿ لَ  سمثالٍث  أوشمر قمٛمر أنّ ،  خمرُم٦م سمـ  ـمريؼ وُمـ ، آظمره

ـّ  ي٘مٕمد ٓ سمثالٍث  يقشمر يم٤من أّٟمف،  أبقف ظـ ـم٤موسٍ  اسمـ  ـمريؼ وُمـ ، سمٞمٜمٝم

 .ُمثٚمف أّيقب ظـ زيد سمـ ومّح٤مد قمٓم٤مء قمـ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس

 أهّنؿ،  افعوفقي وأيب وأكس مسعقد ابـ ظـ ٟمٍم سمـ حمّٛمد وروى

ـّ  ، اعمذيمقر اًمٜمّٝمل ٌٚمٖمٝمؿي لَ  ويم٠مهّنؿ .يم٤معمٖمرب سمثالٍث  أوشمروا  وًمٙم

  .شم٠مسم٤مه اًمّّمحٞمح٦م إظم٤ٌمر وم٢منّ  ذًمؽ شمٕملّم  ذم اًمٜمّزاع

 ومٞمف " ريمٕم٦م وم٤مريمع شمٜمٍمف أن أردت وم٢مذا " رواي٦م اًم٘م٤مؾمؿ ذم ىمقًمفو

 اًمٗمجر ـمٚمقع ظمٌم سمٛمـ خمتّص  سمقاطمدةٍ  اًمقشمر أنّ :  اّدقمك ُمـ ًم٘مقل دومعٌ 

 ـمٚمقع خلِمٞم٦م يٙمقن أن ُمـ أقمؿّ  وهق،  آٟمٍماف سم٢مرادة ٘مفقمٚمَّ  ّٕٟمف، 

 .ذًمؽ همػم أو اًمٗمجر

 يقشمرون " وىمقًمف ، قم٘مٚمٜم٤م أو احلٚمؿ سمٚمٖمٜم٤م أي " أدريمٜم٤م ُمٜمذ " ومٞمف وىمقًمف

 وم٤مريمع " ىمقًمف ُمـ ومٝمؿ اًم٘م٤مؾمؿ أنّ  ي٘متيض،  " ًمقاؾمعٌ  يمالً  نَّ إو سمثالٍث 

 سملم قمٜمده ومرق ٓ أّٟمف قمغم ذًمؽ ودلَّ  ، ُمٜمٗمّمٚم٦م ُمٜمٗمردة:  أي " ريمٕم٦م

 .ٚمؿأقم واهلل .اًمقشمر ذم واًمٗمّمؾ اًمقصؾ

 هل إظمػمة اًمّريمٕم٦م أنّ  قمغم سمف اؾمتدل ( صذ   مو فف ؾلوترْت  : ) ؿقفف

 .ؿمٗمع شم٘مّدُمٝم٤م ُم٤م يمّؾ  وأنّ ،  اًمقشمر

 أن ىمٌؾ اًمٗمجر ـمرىمف عمـ ينمع إّٟمام هذا أنّ :  احلـػّقي بعض واّدقمك
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 دًمٞمؾ إمم ومٞمحت٤مج،  " اًمّّمٌح ظمٌم وم٢مذا " ًم٘مقًمف سمقاطمدة ومٞمٙمتٗمل،  يقشمر

 .اًمّثالث شمٕملّم 

 . ٤موٞم٦ماعم اًم٘م٤مؾمؿ رواي٦م ُمـ ومٞمف ُم٤م ذيمرٟم٤مو

 قمغم سمٜم٤مء ادوفؽّقي ظـ وهق،  اًمقشمر ىمٌؾ اًمِّمٗمع شمٕملّم  قمغم سمف واؾمتدل

 ؾمٌؼ يِمؽمط ٓ ُمـ ومحٚمف .اًمٜمّٗمؾ ُمـ:  أي " صغمَّ  ىمد ُم٤م " ىمقًمف أنّ 

 اًمِّمٗمعِ  ؾمٌَؼ  إنّ :  وىم٤مًمقا،  واًمٗمرض اًمٜمّٗمؾ ُمـ أقمؿّ  هق ُم٤م قمغم اًمِّمٗمع

 .اًمّّمّح٦م ذم ٓ اًمٙمامل ذم ذطٌ 

 أوشمر ؿم٤مء ومٛمـ ، طمّؼ  اًمقشمر : ُمرومققم٤مً  أّيقب أيب طمدي٨م وي١مّيده

 داود أسمق أظمرضمف .سمقاطمدةٍ  ؿم٤مء وُمـ،  سمثالٍث  ؿم٤مء وُمـ،  سمخٛمسٍ 

٤ٌّمن اسمـ وصّححف واًمٜم٤ًّمئّل   .واحل٤ميمؿ طم

 شم٘مّدم همػم ُمـ سمقاطمدةٍ  أوشمروا أهّنؿ،  افّصحوبي مـ مجوظي ظـ وصّح 

  .ىمٌٚمٝم٤م ٟمٗمؾ

٤مئ٥م قمـ صحٞمح ؾمٜم٤مدٍ سم٢م وهمػمه ٟمٍم سمـ حمّٛمد يمت٤مب ومٗمل ًّ  سمـ اًم

 . همػمه٤م يّمؾِّ  لَ  ريمٕم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مرآن ىمرأ قمثامن أنّ ،  يزيد

 أوشمر ؾمٕمداً  أنّ ،  صمٕمٚم٦ٌم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م أظمرج اًمٌخ٤مري ُمـو

 سمريمٕم٦مٍ  أوشمر أّٟمف،  ُمٕم٤موي٦م قمـ عمحٛمد سمـ ٟمٍم ذم يمت٤مب اًمقشمرو ، سمريمٕم٦مٍ 

٤ٌّمس اسمـ وأنّ   .اؾمتّمقسمف قم

 سمٕمٛمؾ ي٠مظمذوا لَ  اًمٗم٘مٝم٤مء إنّ :  ىمقًمف ذم ًمّتلما اسمـ قمغم ردّ  ذًمؽ يمّؾ  وذم

 .وم٘مٝم٤مءهؿ أراد ويم٠مّٟمف ، ذًمؽ ذم ُمٕم٤موي٦م

 سملم يًٚمؿ يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أنَّ  ، ٟم٤مومعزاد اًمٌخ٤مري قمـ  .تؽؿقٌؾ 
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  .طم٤مضمتف سمٌٕمض ي٠مُمر طمتك اًمقشمر ذم واًمريمٕمتلم اًمريمٕم٦م

 ، َؾ َّم ومَ  طم٤مضم٦م ًمف قمرو٧م وم٢منْ  ُمقصقًٓ  اًمقشمر ُيّمكمِّ  يم٤من أّٟمف فم٤مهره

 إَّٓ  اًمقشمر يّمّح  ٓ:  َُمـ ىم٤مل ًم٘مقل دومع هذا وذم ، ُم٣م ُم٤م قمغم سمٜمك صمؿّ 

  .ُمٗمّمقًٓ 

 سمٙمر قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه ُم٤م ذًمؽ ُمـ وأسح

 ؾطمِ أرْ  همالم ي٤م:  ىم٤مل صمؿّ ،  ريمٕمتلم قمٛمر اسمـ صغمَّ :  ىم٤مل اعمزينّ  اهلل قمٌد سمـ

 . سمريمٕم٦مٍ  وم٠موشمر ىم٤مم صمؿّ  ، ًمٜم٤م

 أّٟمف،  أسمٞمف قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤مل ريؼـم ُمـ اًمّٓمح٤موّي  وروى

 .يٗمٕمٚمف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  وأظمؼم ، سمتًٚمٞمٛم٦مٍ  ووشمره ؿمٗمٕمف سملم يٗمّمؾ يم٤من

  .ىمقّي  وإؾمٜم٤مده

 " سم٘مقًمف اعمراد يٙمقن أن سم٤مطمتامل إَّٓ  قمٜمف اًمّٓمح٤موّي  يٕمتذر ولَ 

 .اًمّت٠مويؾ هذا سمٕمد خيٗمك وٓ،  اًمّتِمّٝمد ذم اًمتل اًمّتًٚمٞمٛم٦م:  أي " سمتًٚمٞمٛم٦مٍ 

 أقمٚمؿ واهلل
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 الحديث الواحد والثمانون
 أوتر افؾقؾ ـؾ   ـْ مِ :  ؿوفً,  ظـفو اهلل ريض ظوئشي ظـ - 210

 إػ هوترُ  واكتفك .هوآخرِ ,  فوأوشطِ ,  افؾقؾِ  أّولِ  مـ , ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 ( ) افّسحر

 

ـْ : )  ؿقفف  قمغم يمؾ سمٜمّم٥م "يمؾَّ اًمٚمٞمؾ  "ذم رواي٦م هلام  ( افؾقؾ ـؾ  ِم

 .ومٞمف أوشمر واًمّت٘مدير،  ظمؼمه واجلٛمٚم٦م،  ُمٌتدأٌ  أّٟمف قمغم وسم٤مًمّرومع،  اًمّٔمرومّٞم٦م

 اًمِّمٗمؼ ُمٖمٞم٥م اسمتداءه أنّ  قمغم أمجعقا ًمٙمـ ، ًمٚمقشمر وىم٧م يمّٚمف اًمٚمٞمؾو

  .اعمٜمذر اسمـ ٟم٘مٚمف يمذا ، اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد

 أصمر وئمٝمر:  ىم٤مًمقا ، اًمٕمِم٤مء سمدظمقل يدظمؾ أّٟمف:  سمٕمْمٝمؿ أـمٚمؼ ًمٙمـ

 اًمقشمر صغمَّ  صمؿّ  ـمٝم٤مرة سمٖمػم يم٤من ّٟمفأ وسم٤من اًمٕمِم٤مء صغمَّ  ومٞمٛمـ اخلالف

ـّ  أو،  ُمتٓمّٝمراً   هذا قمغم جيزئ وم٢مّٟمف،  اًمقشمر ومّمغمَّ  اًمٕمِم٤مء صغمَّ  أّٟمف فم

  .إّول دون اًم٘مقل

 ىمقل وسملم ( ) اًمٜمّقم ىمٌؾ سم٤مًمقشمر هريرة أيب وصّٞم٦م سملم ُمٕم٤مرو٦م وٓ

حر إمم وشمره واٟمتٝمك " قم٤مئِم٦م ًّ  ، آطمتٞم٤مط إلرادة إّول ٕنّ ،  " اًم

 ُمًٚمؿ قمٜمد ضم٤مسمر طمدي٨م ذم ورد يمام ، ىمّقة ٟمٗمًف ُمـ قمٚمؿ عمـ روأظم

 وم٢منّ  ، آظمره ُمـ ومٚمٞمقشمر اًمٚمٞمؾ آظمر ي٘مقم أن ُمٜمٙمؿ عٛمِ ـمَ  ُمـ : وًمٗمٔمف

_______________ 
واًمٚمٗمظ  .ُمـ ـمرق قمـ ُمنوق قمٜمٝم٤م(  236) وُمًٚمؿ (  442) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .(ُمـ أوًمف وأوؾمٓمف وآظمره ) وًمٞمس قمٜمد اًمٌخ٤مري ىمقًمف  .عمًٚمؿ

 (  630) وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذم يمت٤مب اًمّمٞم٤مم سمرىمؿ  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (6)
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 ي٘مقم ٓ أن ُمٜمٙمؿ ظم٤مف وُمـ .أومْمؾ وذًمؽ .ُمِمٝمقدة اًمٚمٞمؾ آظمر صالة

 .أّوًمف ُمـ ومٚمٞمقشمر اًمٚمٞمؾ آظمر ُمـ

،  " ُم٤مت طملم " واًمؽّمُمذّي  داود أسمق زاد ( افّسحر إػ: )  ؿقفف

 . إطمقال سم٤مظمتالف اًمقشمر وىم٧م اظمتالف يٙمقن أن : وحيتؿؾ

 . وضمٕم٤مً  يم٤من ًمٕمٚمف أّوًمف ذم أوشمر ومحٞم٨م

 . ُم٤ًمومراً  يم٤من ًمٕمٚمف وؾمٓمف أوشمر وطمٞم٨م

 ُمقافمٌتف ُمـ قمرف عم٤َِم أطمقاًمف هم٤مًم٥م يم٤من ومٙم٠مّٟمف،  آظمره ذم وشمره وأُّم٤م

  أقمٚمؿ واهلل .اًمٚمٞمؾ أيمثر ذم اًمّّمالة قمغم

حر ًّ  . اًمّّمٌح ٌٞمؾىمُ  .واًم

دس أّٟمف:  ادوورديّ  وحؽك ًّ  .إظمػم اًم

٤ٌّمس سمـا قمـ ٟم٤مومعٍ  سمـ ـمٚمح٦م رواي٦م وذم،  إّول اًمٗمجر أّوًمف:  وؿقؾ  قم

 .سمريمٕم٦مٍ  وم٠موشمر ىم٤مم اًمٗمجر اٟمٗمجر ومٚماّم :  ظمزيٛم٦م سمـا قمٜمد

 .إّول اًمٗمجر سمف اعمراد:  ظمزيٛم٦م سمـا ىم٤مل

 وهل،  صالةً  ريّب  زادين:  ُمرومققم٤مً  ُمٕم٤مذٍ  طمدي٨م ُمـ أمحد وروى

 ( ). وٕمٌػ  إؾمٜم٤مده وذم .اًمٗمجر ـمٚمقع إمم اًمٕمِم٤مء ُمـ وىمتٝم٤م،  قشمراًم

ٜمـ ذم طمذاوم٦م سمـ ظم٤مرضم٦م طمدي٨م ذم ويمذا ًّ  سمف اطمت٩ّم  اًمذي وهق،  اًم

 .أقمٚمؿ واهلل .اًمقضمقب ذم سحي٤مً  وًمٞمس،  اًمقشمر سمقضمقب َُمـ ىم٤مل

_______________ 
ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل سمـ زطمر قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ راومع (  66346) ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ( 6)

 -وأهؾ اًمِم٤مم ٓ يقشمرون  -أن ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ىمدم اًمِم٤مم ، اًمتٜمقظمل ىم٤ميض إومري٘مٞم٦م 

وواضم٥م ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ : ن ؟ وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م ُم٤م زم أرى أهؾ اًمِم٤مم ٓ يقشمرو: وم٘م٤مل عمٕم٤موي٦م 

 .ومذيمره : ي٘مقل  ملسو هيلع هللا ىلصٟمٕمؿ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ؟ ىم٤مل 



 112 باب الوتـر   الصالة كتاب   

،  ُمٜم٤ّم ومٚمٞمس يقشمر لَ  ومٛمـ،  طمؼ   اًمقشمر:  رومٕمف سمريدة طمدي٨م وأُّم٤م

 .وٕمٌػ  وومٞمف،  اعمٜمٞم٥م أسمق ؾمٜمده لومٗم. صمالصم٤مً  ذًمؽ وأقم٤مد

 طمؼ   " ًمٗمظ أنّ  يث٧ٌم أن إمم سمف اطمت٩ّم  ُمـ ومٞمحت٤مج .ىمٌقًمف شم٘مدير وقمغم

 صم٧ٌم ُم٤م سمٛمٕمٜمك واضم٥ٍم  ًمٗمظ وأنّ ،  اًمِّم٤مرع قمرف ذم واضم٥م سمٛمٕمٜمك "

 ( ).آطم٤مد ـمريؼ ُمـ

 

_______________ 
  .وٟم٘مؾ أدًم٦م اعمقضم٥م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م، شم٘مدم ذيمر اخلالف ذم طمٙمؿ اًمقشمر   (6)

 .( 663) وطمدي٨م قم٤مئِم٦م سمرىمؿ (  26) اٟمٔمر طمدي٨م اسمـ قمٛمر سمرىمؿ    
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 الحديث الثاني والثمانون
 ُيصع   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـون:  ؿوفً ظـفو اهلل ريض ظوئشي ظـ - 212

 يشءٍ  دم جيؾس ٓ,  بخؿسٍ  ذفؽ مـ يقتر رـعيً  ظؼة ثالث افؾقؾ مـ

 ( ).آخرهو دم إٓ  

قمـ وًمٚمٌخ٤مري  ( رـعيً  ظؼة ثالث افؾقؾ مـ ُيصع   : )ؿقفف 

 ؟ سم٤مًمٚمٞمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمـ قم٤مئِم٦م ؾم٠مًم٧م:  ىم٤مل ، ُمنوق

 ُم٤مو،  " اًمٗمجر ريمٕمتل ؾمقى ، قمنمة وإطمدى وشمًع ؾمٌع:  وم٘م٤مًم٧م

 ومت٤مرة ، خمتٚمٗم٦م أوىم٤مت ذم ُمٜمف وىمع ذًمؽ أنّ ،  ومٛمراده٤م نوىم٤مً ُم سمف أضم٤مسم٧م

  .قمنمة إطمدى وشم٤مرة شمًٕم٤مً  وشم٤مرة ؾمٌٕم٤مً  ُيّمكمِّ  يم٤من

 اًمٚمٞمؾ ُمـ ُيّمكمِّ  يم٤من "قمٜمد اًمٌخ٤مري  قمٜمٝم٤م اًم٘م٤مؾمؿ طمدي٨م وأُّم٤م

 هذا ُمـ ُمًٚمؿ رواي٦م وذم،  اًمٗمجر وريمٕمت٤م اًمقشمر ُمٜمٝم٤م،  قمنمة صمالث

_______________ 
 .سمتامُمف .قم٤مئِم٦م ُمـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف قمـ( 202)أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)

ُمـ (  6633) وإٟمام أظمرج ٟمحقه سمرىمؿ ، وَل خيّرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف هبذا اًمٚمٗمظ   

ُيّمكمِّ ُمـ اًمٚمٞمؾ صمالث قمنمة  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اًمٜمٌل : ـمريؼ طمٜمٔمٚم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ قم٤مئِم٦م سمٚمٗمظ 

  .ريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م اًمقشمر وريمٕمت٤م اًمٗمجر

ُمرقم٤مة  "ذم يمت٤مسمف  .اهلل ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق احلًـ قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد اعم٤ٌمرك ومقري رمحف 

ىم٤مل  .سمٕمد أن قمزاه اًمتؼميزي ًمٚمٛمتٗمؼ قمٚمٞمف(  620/ 3) "اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح 

يقشمر ُمـ ذًمؽ سمخٛمس ٓ جيٚمس ذم رء إَّٓ ذم آظمره٤م ، ًمٞمس : ومٞمف ٟمٔمر 5 ٕنَّ ىمقًمف :  

قمٜمد اًمٌخ٤مري ، سمؾ هق ُمـ أومراد ُمًٚمؿ ، ويم٠من اعمّمٜمػ ىمٚمَّد ذم ذًمؽ اجلزري وص٤مطم٥م 

عمٜمت٘مك واعمٜمذري طمٞم٨م ٟمًٌقا هذا اًمًٞم٤مق إمم اًمِمٞمخلم ، واًمٕمج٥م ُمـ احل٤مومظ أٟمف ىم٤مل ا

ُمع أٟمف قمزاه ذم اًمتٚمخٞمص عمًٚمؿ وم٘مط ، اًمٚمٝمؿ إَّٓ  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: سمٕمد ذيمره ذم سمٚمقغ اعمرام 

إهنؿ أرادوا سمذًمؽ أنَّ أصؾ احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ٓ اًمًٞم٤مق اعمذيمقر سمتامُمف ، وٓ : أن ي٘م٤مل 

 اٟمتٝمك .خيٗمك ُم٤م ومٞمف
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 ريمٕمتل ويريمع،  سمًجدة قشمروي،  ريمٕم٤مت قمنم صالشمف يم٤مٟم٧م " اًمقضمف

 هم٤مًم٥م يم٤من ذًمؽ أنّ  قمغم ومٛمحٛمقٌل ،  " قمنمة صمالث ومتٚمؽ،  اًمٗمجر

 .طم٤مًمف

 ُم٤م أيمثر يم٤من ذًمؽ أنّ ،  قمٜمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م أيب رواي٦م ُمـ ًمٚمٌخ٤مري وُمًٚمؿو

 قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد يم٤من ُم٤م " وًمٗمٔمف ، اًمٚمٞمؾ ذم يّمٚمٞمف

 همػمه٤م ُمـ اًمٗمجر ريمٕمتل أنّ  قمغم يدّل  ُم٤م وومٞمف ، احلدي٨م " قمنمة إطمدى

  .اًم٘م٤مؾمؿ ًمرواي٦م ُمٓم٤مسمؼ ومٝمق، 

 يم٤من : سمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري ذم يمام قمٜمٝم٤م قمروة قمـ اًمّزهرّي  رواه ُم٤م وأُّم٤م

 سم٤مًمّّمٌح اًمٜمّداء ؾمٛمع إذا ُيّمكمِّ  صمؿّ  ، ريمٕم٦م قمنمة صمالث سم٤مًمٚمٞمؾ ُيّمكمِّ 

  .ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم

 .شم٘مّدم ُم٤م خي٤مًمػ ومٔم٤مهره

 ًمٙمقٟمف،  اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦ّم اًمٚمٞمؾ صالة إمم أو٤موم٧م شمٙمقن أن:  ؾقحتؿؾ 

  .سمٞمتف ذم ُيّمٚمِّٞمٝم٤م يم٤من

 ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ قمٜمد صم٧ٌم وم٘مد،  اًمٚمٞمؾ صالة سمف يٗمتتح يم٤من ُم٤م:  أو

 .ظمٗمٞمٗمتلم سمريمٕمتلم يٗمتتحٝم٤م يم٤من أّٟمف ، قمٜمٝم٤م هِم٤مم سمـ ؾمٕمد

 احلٍم قمغم ٧مدًمَّ  اًمتل ؾمٚمٛم٦م أيب رواي٦م ٕنّ ،  ٟمٔمري ذم أرضمح وهذا

 صمؿّ  أرسمٕم٤مً  ُيّمكمِّ  : وهمػمه ٌخ٤مرياًم قمٜمد صٗمتٝم٤م ذم ضم٤مء قمنمة إطمدى ذم

 .صمالصم٤مً  صمؿّ  أرسمٕم٤مً 

 ذم هلام وشمٕمّرو٧م،  اخلٗمٞمٗمتلم ًمٚمّريمٕمتلم شمتٕمّرض لَ  أهّن٤م قمغم ومدلَّ 

 .اًمّزهرّي  رواي٦م
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  .افّروايوت بغ جيؿع وهبذا ، ُم٘مٌقًم٦م احل٤مومظ ُمـ واًمّزي٤مدة

 هؾ وآظمتالف،  اًمقشمر سمٕمد اًمّريمٕمتلم ذيمر هٜم٤م يًتحي أن ويٜمٌٖمل

 .؟ اًمقشمر سمٕمد ُمٗمردة صالة أو اًمٗمجر سمٕمد اًمّريمٕمت٤من مه٤م

 ىمٞمس أيب سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ داود وأيب أمحد قمٜمد وىمع ُم٤م وي١مّيده

 وصمامن ، وصمالث وؾم٧ّم  ، وصمالث سم٠مرسمعٍ  يقشمر يم٤من " سمٚمٗمظ قم٤مئِم٦م قمـ

 وٓ،  قمنمة صمالث ُمـ سم٠ميمثر يقشمر يٙمـ ولَ  ، وصمالث وقمنم ، وصمالث

  .ؾمٌع ُمـ أٟم٘مص

 قمـ اظمتٚمػ ُم٤م سملم جيؿع وبف ، ذًمؽ ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م أصحُّ  وهذا

  .أقمٚمؿ واهلل .ذًمؽ ُمـ قم٤مئِم٦م

،  اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػم قمغم قم٤مئِم٦م رواي٤مت ٧ْم ٙمٚمَ أؿْم :  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 يم٤من ًمق يتؿّ  إّٟمام وهذا ، آوٓمراب إمم طمديثٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ٟم٥ًم طمّتك

 يمّؾ  أنّ  واًمّّمقاب:  واطمد وىم٧م قمـ أظمؼمت أو واطمداً  قمٜمٝم٤م اًمّراوي

 خمتٚمٗم٦م وأطمقال ُمتٕمّددة أوىم٤مت قمغم حمٛمقل ذًمؽ ُمـ ذيمرشمف رء

  .أقمٚمؿ واهلل .اجلقاز وسمٞم٤من اًمٜمِّم٤مط سمح٥ًم

 اًمّتٝمّجد أنّ  .قمنمة إطمدى قمغم اًمّزي٤مدة قمدم ذم احلٙمٛم٦م أنّ  زم وفمٝمر

،  أرسمع وهل اًمّٔمٝمر - اًمٜمّٝم٤مر وومرائض ، اًمٚمٞمؾ سمّمالة خمتّص  واًمقشمر

 أن ٥مومٜم٤مؾم - اًمٜمّٝم٤مر وشمر صمالث وهل واعمٖمرب،  أرسمع وهل واًمٕمٍم

  وشمٗمّمٞمالً  َجٚم٦م اًمٕمدد ذم اًمٜمّٝم٤مر يمّمالة اًمٚمٞمؾ صالة شمٙمقن

 إمم هن٤مرّي٦م ًمٙمقهن٤م،  اًمّّمٌح صالة ومٌْمؿّ ،  قمنمة صمالث ُمٜم٤مؾم٦ٌم وأُّم٤م

 سمٕمده٤م ُم٤م
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 .( )(آخرهو دم إٓ   يشءٍ  دم جيؾس ٓ,  بخؿسٍ  ذفؽ مـ يقتر: ) ؿقفف 

_______________ 
 .وًمذا َل يتٙمٚمَّؿ قمٚمٞمف اسمـ طمجر، ىمٌاًل  ٔم٦م َل خيرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري يمام ذيمرشُمفهذه اًمٚمٗم (6)

وىمد شمٙمٚمَّؿ ذم طمدي٨م هِم٤مم هذا ( :   636/ 4)ىم٤مل اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ذم ومتح اًم٤ٌمري  

ُمذ ص٤مر هِم٤مم إمم اًمٕمراق أشم٤مٟم٤م : وىم٤مل  .ىمد أٟمٙمره ُم٤مًمؽ: ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم  .همػُم واطمدٍ 

يم٤من يقشمر سمقاطمدة ، يمذا رواه : وىمد أقمٚمَّف إصمرم سم٠مٟمف ي٘م٤مل ذم طمديثف  .َل يٕمرف ُمٜمفقمٜمف ُم٤م 

ورواه قمٛمرو سمـ احل٤مرث ويقٟمس قمـ اًمزهري ، وذم  .ُم٤مًمؽ وهمػمه قمـ اًمزهري

 .وىمد ظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ ـمري٘مٝمام أيْم٤مً ، ُيًّٚمؿ ُمـ يمؾ ريمٕمتلم ، ويقشمر سمقاطمدة : طمديثٝمام 

ج طمديثٝمام أسمق داود  .قمـ اًمزهريويمذا رواه اسمـ أيب ذئ٥م وإوزاقمل   3ظمرَّ

وىمد روى هذا احلدي٨م قمـ قم٤مئِم٦م همػم واطمد ، َل يذيمروا ذم طمديثٝمؿ ُم٤م : ىم٤مل إصمرم  

 .ذيمره هِم٤مم قمـ أسمٞمف ُمـ ْهد اخلٛمس

 .يقشمر سمقاطمدة : ورواه اًم٘م٤مؾمؿ قمـ قم٤مئِم٦م ، ذم طمديثف  

سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم قمـ وَل يقاومؼ هِم٤مُم٤ًم قمغم ىمقًمف إَّٓ اسمـ إؾمح٤مق ، ومرواه قمـ حمٛمد  

 .وظمرضمف أسمق داود ُمـ ـمري٘مف يمذًمؽ .سمٜمحق رواي٦م هِم٤مم -قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ قم٤مئِم٦م 

 : ورواه أيْم٤م ؾمٕمد سمـ هِم٤مم قمـ قم٤مئِم٦م ، واظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف  

ومخرضمف ُمًٚمؿ ُمـ رواي٦م ىمت٤مدة قمـ زرارة سمـ أورم قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم ، أٟمف ؾم٠مل قم٤مئِم٦َم  

 شمًع ريمٕم٤مت ، ٓ جيٚمس إَّٓ ذم اًمث٤مُمٜم٦م ، ومٞمذيمر اهلل يم٤من ُيّمكمِّ : وم٘م٤مًم٧م  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ وشمر اًمٜمٌل 

وحيٛمده ويدقمقه ، صُمؿَّ يٜمٝمض وٓ يًٚمؿ ، صمؿ ي٘مقم ومٞمّمكم ريمٕم٦م ، صمؿ ي٘مٕمد ، ومٞمذيمر اهلل 

وحيٛمده ويدقمقه ، صمؿ يًٚمؿ شمًٚمٞماًم يًٛمٕمٜم٤م ، صمؿ ُيّمكمِّ ريمٕمتلم سمٕمدُم٤م يًٚمؿ وهق ىم٤مقمد ، 

َـّ ٟمٌل اهلل  وأظمذه اًمٚمحؿ أوشمر سمًٌع ، وصٜمع ذم  ملسو هيلع هللا ىلصومتٚمؽ إطمدى قمنمة ريمٕم٦م ، ومٚمام أؾم

 .اًمريمٕمتلم ُمثؾ صٜمٞمٕمف إول ، ومتٚمؽ شمًع ي٤م سمٜمل

يم٤من ُيّمكمِّ صمامن ريمٕم٤مت ، ٓ جيٚمس ومٞمٝمـ  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ظمّرضمف أسمق داود سمٚمٗمظ آظمر ، وهق أٟمف  

إَّٓ قمٜمد اًمث٤مُمٜم٦م ، ومٞمجٚمس ومٞمذيمر اهلل ، صمؿ يدقمق ، صمؿ يًّٚمؿ شمًٚمٞماًم ، صمؿ ُيّمكمِّ ريمٕمتلم 

 .٤م يًٚمؿ ، صمؿ ُيّمكمِّ ريمٕم٦م ، ومتٚمؽ إطمدى قمنمة ريمٕم٦موهق ضم٤مًمس سمٕمدُم

 .أٟمف يم٤من ُيّمكمِّ اًمريمٕمتلم ضم٤مًم٤ًًم ىمٌؾ اًمقشمر ، صمؿ يقشمر سمٕمده٤م سمقاطمدة: وذم هذه اًمرواي٦م  

 .وهذا خي٤مًمػ ُم٤م ذم رواي٦م ُمًٚمؿ 

اًمقشمر سمتًٍع ، : ومروي قمٜمف : ورواه ؾمٕمد سمـ هِم٤مم قمـ قم٤مئِم٦م ، واظمتٚمػ قمٚمٞمف ذم ًمٗمٔمف  

 .ةسمقاطمد: وروي قمٜمف 

يقشمر سمثالث ، وٓ ي٘مٕمد إَّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اًمٜمٌل : ورواه أسم٤من قمـ ىمت٤مدة هبذا اإلؾمٜم٤مد ، وًمٗمٔمف  

 .ومٝمذه اًمرواي٦م ظمٓم٠م: ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  .ذم آظمرهـ
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_______________ 
 .يِمػم إمم إهن٤م خمتٍمة ُمـ رواي٦م ىمت٤مدة اعمًٌقـم٦م 

وىمد شمٙمٚمَّؿ إصمرم ذم  .وىمد روي ذم هذا اعمٕمٜمك ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وأم ؾمٚمٛم٦م 

وـمٕمـ اًمٌخ٤مري ذم طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م سم٤مٟم٘مٓم٤مقمف ، وذيمر أنَّ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ذم  .مه٤مإؾمٜم٤مد

 ..أصحُّ ُمـ ذًمؽ، اًمقشمر سمريمٕم٦م 

أن يقشمر سمثالث ُمقصقًم٦م ، وأن ،  وأضم٤مز أمحد وأصح٤مسمف وإؾمح٤مق:  صمؿ ىم٤مل اسمـ رضم٥م  

يقشمر سمخٛمس ٓ جيٚمس إَّٓ ذم آظمرهـ ، وسمتًع ٓ جيٚمس إَّٓ ذم اًمث٤مُمٜم٦م ، وٓ يًٚمؿ صمؿ 

 .قم ومٞمّمكّم ريمٕم٦م ، صمؿ يًٚمؿ 5 عم٤َِم ضم٤مء ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م اعمت٘مدمي٘م

وضمٕمٚمقا هذه اًمٜمّمقص ظم٤مص٦ًم ختص قمٛمقم طمدي٨م صالة اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمك ، وىم٤مًمقا ذم  

 .إومْمؾ أن شمٙمقن سمًالم واطمد 5 ًمذًمؽ: اًمتًع واًمًٌع واخلٛمس 

 .قمغم أٟمف ٓ جيٚمس إَّٓ ذم آظمرهـ ومٜمصَّ أمحدوم٠مُم٤م اًمقشمر سمًٌع ،  

 .جيٚمس قم٘مٞم٥م اًم٤ًمدؾم٦م سمتِمٝمد ، وٓ يًٚمؿ: َُمـ ىم٤مل  صح٤مسمٜم٤موُمـ أ 

 .اٟمتٝمك يمالم اسمـ رضم٥م .وىمد اظمتٚمػ أًمٗم٤مظ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم ذًمؽ 

ٓ : ) ىمقًمف :  "ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  "وىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق احلًـ اعم٤ٌمرك ومقري رمحف اهلل ذم  

ُمـ اًمريمٕم٤مت  ٓ جيٚمس ذم ريمٕم٦م: أي ( إَّٓ ذم آظمره٤م . ) ًمٚمتِمٝمد: أي ( جيٚمس ذم رء 

اخلٛمس إَّٓ ذم آظمرهـ ، وومٞمف دًمٞمؾ قمغم ُمنموقمٞم٦م اإليت٤مر سمخٛمس ريمٕم٤مت سم٘مٕمدة واطمدة 

، يمام أنَّ اإليت٤مر سمقاطمدة أطمده٤م يمام أوم٤مده طمديثٝم٤م اًم٤ًمسمؼ  ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا أطمد أٟمقاع إيت٤مره 

 .وقمغم أنَّ اًم٘مٕمقد قمغم آظمر يمؾ ريمٕمتلم همػم واضم٥م

 . ضمقب اًم٘مٕمقد سمٕمد يمؾ ُمـ اًمريمٕمتلمومٗمٞمف رٌد قمغم َُمـ ىم٤مل سمتٕمٞملم اًمثالث ، وسمق 

وهمػمهؿ اًمقشمر  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد رأى سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل : ىم٤مل اًمؽمُمذي  

ٓ جيٚمس ذم رء ُمٜمٝمـ إَّٓ ذم آظمرهـ ، وروى حمٛمد سمـ ٟمٍم ذم : سمخٛمس ، وىم٤مًمقا 

أنَّ زيد سمـ صم٤مسم٧م يم٤من يقشمر سمخٛمس ريمٕم٤مت ٓ ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ زيد  "ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ"

  .ٓ يًٚمؿ: أي  .يٜمٍمف ومٞمٝم٤م

وهق ُمذه٥م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ، : وىم٤مل اًمِمٞمخ هاج أمحد اًمنهٜمدي ذم ذح اًمؽمُمذي  

 . اٟمتٝمك .وسمٕمض إئٛم٦م

وهق اًمٔم٤مهر ُمـ يمالم اًمِم٤مومٕمل وُمذهٌف : ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمؽمُمذي  

إم اعمٚمحؼ سمٙمت٤مب ( اظمتالف ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل ) ، وم٘مد طمٙمك اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن ذم 

وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل ، قمـ اًمقشمر سمقاطمدة ًمٞمس ىمٌٚمٝم٤م رء ؟ اًمِم٤مومٕمل  أٟمف ؾم٠مل( 634ص 2ج)

صمؿ طمٙمك احلج٦م قمٜمف ذم  .ٟمٕمؿ ، واًمذي أظمت٤مر أن أصكم قمنم ريمٕم٤مت صمؿ أوشمر سمقاطمدة: 

 .ذًمؽ
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_______________ 
وىمد أظمؼمٟم٤م قمٌد اعمجٞمد قمـ اسمـ ضمري٩م قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ : ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل : صمؿ ىم٤مل  

ٓ جيٚمس وٓ يًٚمؿ إَّٓ ذم  .يم٤من يقشمر سمخٛمس ريمٕم٤مت ملسو هيلع هللا ىلصًمٜمٌل أنَّ ا، أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م 

هذه ٟم٤مومٚم٦م يًع أن يقشمر سمقاطمدة : ومام ُمٕمٜمك هذا ؟ ىم٤مل : وم٘مٚم٧م ًمٚمِم٤مومٕمل   "أظمرة ُمٜمٝمـ 

 .وأيمثر ، وٟمخت٤مر ُم٤م وصٗم٧م ُمـ همػم أن ٟمْمٞمؼ همػمه

وم٘مد رضمح ضمقاز هذا ًمدًٓم٦م إطم٤مدي٨م ( 60، 66ص 3ج)واٟمٔمر اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي  

 اٟمتٝمك. ٞمفاًمّمحٞمح٦م قمٚم

واحلدي٨م ُُمِمٙمؾ قمغم احلٜمٗمٞم٦م ضمدًا ، وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا سمقضمقب اًم٘مٕمقد واًمتِمٝمد سمٕمد يمؾ ُمـ  

  .اًمريمٕمتلم ذم اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ َجٞمٕم٤ًم ، وأضم٤مسمقا قمٜمف سمقضمقه يمٚمٝم٤م ُمردودة سم٤مـمٚم٦م

أنَّ اعمٕمٜمك ٓ جيٚمس ذم رء ًمٚمًالم سمخالف ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ اًمريمٕم٤مت ، ذيمره :  أطمده٤م 

 . اًم٘م٤مري

وومٞمف ٟمٔمٌر 5 ٕنَّ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مئٚمقن سم٠منَّ اًمقشمر صمالث ٓ : اًمٌذل طمٞم٨م ىم٤مل  وىمد رده ص٤مطم٥م 

جيقز اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ، وم٢مذا صغمَّ مخس ريمٕم٤مت ، وم٢من ٟمقى اًمقشمر ذم أول اًمتحريٛم٦م ٓ جيقز 

ذًمؽ 5 ٕنَّ اًمزي٤مدة قمغم اًمثالث ممٜمققم٦م ، وإن ٟمقى اًمٜمٗمؾ ذم أول اًمتحريٛم٦م ٓ ي١مدي 

 .اًمقشمر سمٜمٞم٦م اًمٜمٗمؾ

 .إهن٤م يم٤مٟم٧م ذم اسمتداء اإلؾمالم صمؿ اؾمت٘مرَّ إُمر قمغم أنَّ اًمقشمر صمالث ريمٕم٤مت:  وإن ىمٞمؾ 

طمتك  ملسو هيلع هللا ىلصومٚمؿ شمزل شمٚمؽ صالة رؾمقل اهلل : ومٞمٜم٤مومٞمف طمدي٨م زرارة سمـ أوذم قمٜمد أيب داود 

سمدن ، ومٜم٘مص ُمـ اًمتًع صمٜمتلم ، ومجٕمٚمٝم٤م إمم اًم٧ًم واًمًٌع وريمٕمتٞمف وهق ىم٤مقمد طمتك 

 . ىمٌض قمغم ذًمؽ

ٓ جيٚمس ذم رء ُمـ اخلٛمس : أي ، ٗمل ضمٚم٦ًم اًمٗمراغ وآؾمؽماطم٦م أنَّ اعمٜم:  وصم٤مٟمٞمٝم٤م 

سمٕمد اًمريمٕم٦م أظمرة ، يٕمٜمل سمٕمد اًمٗمراغ : أي  .ضمٚم٦ًم اًمٗمراغ وآؾمؽماطم٦م إَّٓ ذم آظمره٤م

  .ُمٜمٝم٤م ، ويم٤مٟم٧م اًمريمٕمت٤من ٟم٤مومٚمتل اًمقوقء أو همػمه٤م واًمثالصم٦م وشمراً 

ت٤مج إمم دًمٞمؾ ، وإذ ٓ وومٞمف أنَّ ختّمٞمص اجلٚمقس اعمٜمٗمل سمجٚمقس آؾمؽماطم٦م واًمٗمراغ حي 

إَّٓ ذم آظمرهـ يدلُّ قمغم وضمقد : دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ومٝمق ُمردود قمغم ىم٤مئٚمف ، قمغم أنَّ ىمقًمف 

ًمٚمٔمرومٞم٦م ، وهل شم٘متيض حت٘مؼ  "ذم  "اجلٚمقس ذم آظمر اًمريمٕم٤مت اخلٛمس ، سمٜم٤مء قمغم أنَّ 

اجلٚمقس داظمؾ اًمّمالة ٓ ظم٤مرضمٝم٤م ، وقمغم أنَّ إصؾ ذم آؾمتثٜم٤مء آشمّم٤مل ، وهذا 

  .٤مذم يمقن اعمراد سم٤مجلٚمقس اعمٜمٗمل ضمٚم٦ًم اًمٗمراغيٜم

إذ ىمد ورد أٟمف يم٤من ُيّمكمِّ ىم٤مئاًم ، أنَّ اعمٕمٜمك َل يٙمـ ُيّمكمِّ ُمـ شمٚمؽ اخلٛمس ضم٤مًم٤ًًم : وصم٤مًمثٝم٤م  

إَّٓ ذم : وىم٤مقمدًا ، وقمغم هذا وم٤معمٜمٗمل ُمـ اجلٚمقس هق اجلٚمقس ُم٘م٤مم ، وآؾمتثٜم٤مء ذم ىمقًمف 

واعمٕمٜمك ٓ ُيّمكمِّ ضم٤مًم٤ًًم إَّٓ سمٕمد أن يٗمرغ ُمـ ، آظمرهـ ُمٜم٘مٓمع ، يمام ذم اًمقضمف اًمث٤مين 



 119 باب الوتـر   الصالة كتاب   

_______________ 
 . وهذا أيْم٤ًم ُمردوٌد عم٤َِم شم٘مدم آٟمٗم٤مً  .اخلٛمس

اًمريمٕمت٤من إظمػمشم٤من ، وم٤مًمثالصم٦م إول ُمـ اخلٛمس  "آظمرهـ  "أنَّ اعمراد سم٘مقًمف :  وراسمٕمٝم٤م 

ك َل ضم٤مًم٤ًًم سمٕمد اًمقشمر ، واعمٕمٜم ملسو هيلع هللا ىلصواًمريمٕمت٤من سمٕمده مه٤م اًمٚمت٤من يم٤من ُيّمّٚمٞمٝمام اًمٜمٌل ، وشمر 

يٙمـ ُيّمكمِّ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ شمٚمؽ اخلٛمس ضم٤مًم٤ًًم إَّٓ اًمريمٕمتلم إظمػمشملم ُمٜمٝم٤م ، وقمغم هذا 

  .وم٤مٓؾمتثٜم٤مء ُمتّمؾ

ه ىمقًمف   يقشمر ُمـ ذًمؽ سمخٛمس 5 ٕٟمف يدل قمغم أنَّ اًمريمٕم٤مت اخلٛمس : وومٞمف أنَّ هذا يردُّ

 .يمٚمٝم٤م ريمٕم٤مت اًمقشمر

ٓ جيٚمس وٓ يًٚمؿ إَّٓ يم٤من يقشمر سمخٛمس ريمٕم٤مت : ويٌٓمٚمف أيْم٤ًم رواي٦م اًمِم٤مومٕمل سمٚمٗمظ  

يقشمر ُمٜمٝم٤م سمخٛمس ٓ جيٚمس ذم رء ُمـ اخلٛمس  "ذم أظمرة ُمٜمٝم٤م ، ورواي٦م أيب داود 

  .وهذا فم٤مهر "طمتك جيٚمس ذم أظمرة ومٞمًٚمؿ 

واعمٜمٗمل سم٤مجلٚمقس اجلٚمقس اخل٤مص ، أنَّ اعمراد سمآظمرهـ اًمريمٕم٦م إظمػمة :  وظم٤مُمًٝم٤م 

س هبذه اعمث٤مسم٦م إَّٓ ذم اسمتداء اًمريمٕم٦م وهق اًمذي ومٞمف شمِمٝمد سمال شمًٚمٞمؿ ، وم٤معمٕمٜمك ٓ جيٚم

  .إظمػمة

 . وأُم٤م اجلٚمقس سمٕمد اًمريمٕمتلم ومٝمق قمغم اعمٕمروف اعمت٤ٌمدر يٕمٜمل ُمع اًمتًٚمٞمؿ 

ه رواي٦م اًمِم٤مومٕمل وأيب داود ، يمام ٓ خيٗمل، وهذا أيْم٤ًم ُمردود    .يردُّ

اٟمتٝمك يمالم ص٤مطم٥م  .وهذه اًمقضمقه يمٚمٝم٤م حتريػ ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح وإسمٓم٤مل عم١ماده 

  .قم٤مةاعمر
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الج عقة الذكر تاب
ّ
 الص

 الحديث الثالث والثمانون
 حغ بوفّذـر افّصقت رؾع أنّ :   ظّبوسٍ  بـ اهلل ظبد ظـ - 211

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظفد ظذ ـون ادؽتقبي مـ افـّوس يـكف

 ( ).شؿعتف إذا بذفؽ اككؾقا إذا أظؾؿ ــً:  ظّبوسٍ  ابـ ؿول

 إٓ  ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل صالة اكؼضوء كعرف ــّو مو:  فػظٍ  ودم

 ( ).بوفّتؽبر

 

 قمٜمد هذا ُمثؾ أنّ  ومٞمف ( ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظفد ظذ ـون: )  ؿقفف

 مسؾؿ واوم٘مف وىمد ، ذًمؽ وُمٜمع ؿمذّ  عمـ ظمالوم٤مً  سم٤مًمّرومع ًمف ٙمؿحُي  اًمٌخ٤مرّي 

 .ذًمؽ قمغم واجلؿفقر

 .اًمّّمالة قم٘م٥م سم٤مًمّذيمر اجلٝمر ( ) ضمقاز قمغم دًمٞمؾ وومٞمف

 ُمـ إُمراء سمٕمض يٗمٕمٚمف يم٤من ُم٤م صّح٦م قمـ اإلسم٤مٟم٦م ومٞمف:  اًمّٓمؼمّي  ىم٤مل

 .اًمّّمالة قم٘م٥م اًمّتٙمٌػم

ٚمػ ُمـ أطمد قمـ ذًمؽ قمغم ي٘مػ لَ  سم٠مّٟمف:  سمّٓم٤مل اسمـ وشمٕمّ٘مٌف ًّ  ُم٤م إَّٓ  اًم

_______________ 
ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر (  630) وُمًٚمؿ (  336) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمـ أيب ُمٕمٌد ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس قمٜمف سمف

ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ قمٛمرو سمـ (  630) وُمًٚمؿ (  332) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ .سمف ديٜم٤مر قمـ أيب ُمٕمٌد قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

واهلل  .ًمٙم٤من أصح "ذقمٞم٦م اجلٝمر"ًمق ىم٤مل ( 6/363) سم٤مز رمحف اهلل  ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ  (0)

 أقمٚمؿ
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ٌّقن يم٤مٟمقا أهّنؿ " اًمقاوح٦م " ذم طمٌٞم٥م اسمـ طمٙم٤مه  ذم اًمّتٙمٌػم يًتح

 ىمديؿ وهق:  ىم٤مل ، صمالصم٤مً  قم٤مًمٞم٤مً  شمٙمٌػماً  واًمٕمِم٤مء اًمّّمٌح قم٘م٥م اًمٕم٤ًميمر

 .اًمٜم٤ّمس ؿم٠من ُمـ

  .حمدث ذًمؽ أنّ  موفؽ قمـ " اًمٕمتٌّٞم٦م " وذم:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

ٞم٤مق وذم:  ٤ملىم ًّ  أصقاهتؿ يرومٕمقن يٙمقٟمقا لَ  اًمّّمح٤مسم٦م سم٠منّ  إؿمٕم٤مر اًم

٤ٌّمسٍ  اسمـ ومٞمف ىم٤مل اًمذي اًمقىم٧م ذم سم٤مًمّذيمر   .ىم٤مل ُم٤م قم

 إَّٓ  اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ طمٞمٜمئذٍ  يٙمـ لَ  سمؾ ، ٟمٔمر سم٤مًمّّمح٤مسم٦م اًمّت٘مٞمٞمد ذم:  ىمٚم٧م

 .اًم٘مٚمٞمؾ

 وىمت٤مً  سمف ضمٝمروا أهّنؿ قمغم احلدي٨م هذا افّشوؾعل   محؾ:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 ، سمف اجلٝمر قمغم داوُمقا أهّنؿ ٓ ، اًمّذيمر صٗم٦م شمٕمٚمٞمؿ ٕضمؾ يًػماً 

 .اًمّتٕمٚمٞمؿ إمم اطمتٞم٩م إن إَّٓ  اًمّذيمر خيٗمٞم٤من واعم٠مُمقم اإلُم٤مم أنّ  واعمخت٤مر

 إُمر قمغم اًمٕمٚمؿ إـمالق ومٞمف ( أظؾؿ ــً: ؿول ابـ ظبوس : )  ؿقفف

ـّ  إمم اعمًتٜمد  .اًمٖم٤مًم٥م اًمّٔم

 سمرومع:  أي .سمذًمؽ اٟمٍماومٝمؿ أقمٚمؿ:  أي ( اككؾقا إذا: )  ؿقفف

 اًمّذيمر سمًامع أقمٚمؿ يمٜم٧م واعمٕمٜمك ، اًمّذيمر:  أي .ؾمٛمٕمتف إذا اًمّّمقت

 .اٟمٍماومٝمؿ

 ( بوفّتؽبر إٓ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل صالة اكؼضوء كعرف ــّو مو: ) ؿقفف 

 اٟم٘مْم٤مء أقمرف يمٜم٧م: وًمٚمٌخ٤مري ،  ُمًٚمؿ أظمرضمف يمذا احلٍم سمّمٞمٖم٦م

 .سم٤مًمّتٙمٌػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  صالة

 .ذفؽ ؿول ظّبوسٍ  ابـ نـق دم واختؾػ
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 صٖمػماً  يم٤من ّٕٟمف،  اجلامقم٦م حيي يٙمـ لَ  أّٟمف اًمّٔم٤مهر:  ظقوض ؾؼول

 سمام اًمّّمالة اٟم٘مْم٤مء يٕمرف ومٙم٤من ، سمف يٚمزم وٓ ذًمؽ قمغم يقافم٥م ٓ ممّـ

  .ذيمر

 ٓ ومٙم٤من،  اًمّّمٗمقف أواظمر ذم طم٤مرضاً  يٙمقن أن حيتٛمؾ:  ؽره وؿول

  .سم٤مًمّتٙمٌػم ٕمرومفي يم٤من وإّٟمام ، سم٤مًمّتًٚمٞمؿ اٟم٘مْم٤مءه٤م يٕمرف

 ضمٝمػم غُمٌٚمِّ  هٜم٤مك يٙمـ لَ  أّٟمف ُمٜمف ي١مظمذ:  افعقد دؿقؼ ابـ وؿول

  .دسمٕمُ  ُمـ ًٛمعيُ  اًمّّمقت

 ٕنّ  ، ىمٌٚمٝم٤م اًمتل "اًمذيمر  " رواي٦م ُمـ أظمّص  هق ( بوفّتؽبر: )  ؿقفف

 .اًمّتٙمٌػم ُمـ أقمؿّ  اًمّذيمر

 اًمّّمقت رومع أنّ  اعمراد ومٙم٤من،  ًمذًمؽ ُمٗمّنة هذه شمٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 ىمٌؾ اًمّّمالة سمٕمد سم٤مًمّتٙمٌػم يٌدءون يم٤مٟمقا ويم٠مهّنؿ ، سم٤مًمّتٙمٌػم:  أي .ًمّذيمرسم٤م

 ( )واًمّتحٛمٞمد اًمّتًٌٞمح

_______________ 
( أي طمدي٨م اًم٤ٌمب ) ورواه ( :  043/  2) ىم٤مل اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ذم ومتح اًم٤ٌمري  (6)

إنَّ اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا إذا : ىمٚم٧م ًمف : ىم٤مل قمٛمرٌو : اإلُم٤مم أمحد قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٛمرٍو سمف ، وزاد 

وا صمالث شمٙمٌػماتؾمٚمَّؿ اإلُم٤مم ُمـ صالة اعمٙمتقسم٦م  .. .]وهٙمذا هٜم٤م صمالث هتٚمٞمالت  .يمؼمَّ

]. 

رأي٧ُم قمكمَّ : صمٜم٤م واصٌؾ ، ىم٤مل : صمٜم٤م قمكٌم سمـ صم٤مسم٧ٍم : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ي٘مقل : وىم٤مل طمٜمٌٌؾ  

ـَ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمٍس إذا صغمَّ يمؼمَّ صمالث شمٙمٌػماٍت    .سم

أيب ُمٕمٌد قمـ اسمـ طمدي٨م قمٛمرو قمـ : ىمٚم٧م ًمف  .هٙمذا: سمٕمد اًمّمالة ؟ ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕمحد  

. ه١مٓء أظمذوه قمـ هذا ؟ .سم٤مًمتٙمٌػم ملسو هيلع هللا ىلصيمٜم٤م ٟمٕمرف اٟم٘مْم٤مء صالة رؾمقل اهلل : قم٤ٌمٍس 

ٌَّلم هبذا أنَّ ُمٕمٜمك  .ذيمره أسمق سمٙمٍر قمٌد اًمٕمزيز سمـ ضمٕمٗمر ذم يمت٤مسمف اًمِم٤مذم .ٟمٕمؿ: ىم٤مل  وم٘مد شم

هق صمالث شمٙمٌػماٍت : قم٘م٥م اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصاًمتٙمٌػم اًمذي يم٤من ذم قمٝمد رؾمقل اهلل 

 .ٞم٦مٍ ُمتقاًم
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_______________ 
ُم٤م روي قمـ ُمًٕمٍر قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ ـمٞمًٚم٦م قمـ اسمـ قمٛمر ، : ويِمٝمد ًمذًمؽ  

اهلل أيمؼم : ُمـ ىم٤مل ذم دسمر اًمّمٚمقات ، وإذا أظمذ ُمْمجٕمف :  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل 

يمٌػمًا ، قمدد اًمِمٗمع واًمقشمر ، ويمٚمامت اهلل اًمٓمٞم٤ٌمت اعم٤ٌمريم٤مت صمالصم٤ًم ، وٓ إًمف إٓ اهلل ُمثؾ 

َـّ ًمف ذم .ذًمؽ  . اًم٘مؼم ٟمقرًا ، وقمغم احلنم ٟمقرًا ، وقمغم اًمٍماط ٟمقرًا ، طمتك يدظمؾ اجلٜم٦ميم

رضمف أيْم٤ًم سمٚمٗمظ آظمر ، وهق   ؾمٌح٤من اهلل قمدد اًمِمٗمع واًمقشمر ، ويمٚمامت ريب : وظمَّ

 .واحلٛمد هلل ، واهلل أيمؼم ، وٓ إًمف إٓ اهلل .اًمٓمٞم٤ٌمت اًمت٤مُم٤مت اعم٤ٌمريم٤مت صمالصم٤مً 

ُمقمم آل ـمٚمح٦م ، وهق صم٘م٦ٌم ُمِمٝمقٌر ، : د اًمرمحـ ، هق أنَّ حمٛمد سمـ قمٌ: وذيمر اإلؾمامقمٞمكم  

اسمـ ُمٞم٤مٍس : اسمـ قمكم اًمٞمامُمل ، وي٘م٤مل : وـمٞمًٚم٦م ، وصم٘مف اسمـ ُمٕملٍم ، هق ، وظمّرج ًمف ُمًٚمٌؿ 

 .، وضمٕمٚمٝمام اسمـ طم٤ٌمن اصمٜملم ، وذيمرمه٤م ذم صم٘م٤مشمف ، وذيمر أهنام يروي٤من قمـ اسمـ قمٛمر

ُمقىمقوم٤ًم  -، قمـ ُمًٕمر هبذا اإلؾمٜم٤مد وظمّرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم يمت٤مسمف قمـ يزيد سمـ ه٤مرون  

وأٟمٙمر قمٌٞمدة اًمًٚمامين قمغم ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم شمٙمٌػمه قم٘م٥م اًمًالم ، وىم٤مل  .قمغم اسمـ قمٛمر

٤مر سم٤مًمٌدع ، واشم٤ٌمع اًمًٜم٦م أومم:   .ىم٤مشمٚمف اهلل ، ٟمٕمَّ

اهلل أيمؼم : وروى اسمـ ؾمٕمٍد ذم ـمٌ٘م٤مشمف سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ، أٟمف يم٤من ُيٙمؼمِّ  

 .اٟمتٝمك يمالم اسمـ رضم٥م .صمالصم٤ًم دسمر يمؾ صالةٍ وهلل احلٛمد 

وىمد أظمرضمف ُمًٚمؿ  .أي طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس طمدي٨م اًم٤ٌمب( ورواه اإلُم٤مم أمحد ) وىمقًمف  

 .أيْم٤ًم قمـ ؾمٗمٞم٤من يمام ذيمرت ذم خترجيف

 "ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر"ٞمٝم٘مل ذم واًمٌ(  0633)  "اعمّمٜمػ"وروى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  

: ًمٚم٘م٤مؾمؿ قمـ رضمٍؾ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ ، أٟمف ىم٤مل  ذيمرُت : قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل ( 434)

وا صمالث شمٙمٌػمات ،  ُذيمر زم أنَّ اًمٜم٤مس ، يم٤مٟمقا إذا ؾمٚمَّؿ اإلُم٤مم ُمـ صالشمف اعمٙمتقسم٦م ، يمؼمَّ

  .وإؾمت٤مده صحٞمح .واهلل إْن يم٤من اسمـ اًمزسمػم ًمٞمّمٜمٕمف: وم٘م٤مل اًم٘م٤مؾمؿ    .أو هتٚمٞمالت
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 الحديث الرابع والثمانون
 بـ ادغرة ظع   أمذ:  ؿول,  صعبي بـ ادغرة مقػ وّرادٍ  ظـ - 211

 صالةٍ  ـؾ بردُ  دم يؼقل ـون ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  إنّ :  معوويي إػ ـتوٍب  مـ صعبي

 وهق,  احلؿد وفف ادؾؽ فف , فف رشيؽ ٓ وحده اهلل إٓ   إفف ٓ:  قبيٍ مؽت

ًَ  دَِو موكع ٓ افؾفؿّ  .ؿديرٍ  يشءٍ  ـؾ ظذ ًَ  دَِو معطل وٓ أظطق  وٓ,  مـع

 يلمر فؾسؿعتُ  معوويي ظذ ذفؽ بعد وؾدُت  ثؿّ  .اجلّد  مـؽ اجلّد  ذا يـػع

 .بذفؽ افـّوس

 افّسمال وـثرة,  ادول وإضوظي , وؿول ؿقؾ ظـ يـفك ـون:  ظٍ ـفػ ودم

 ( ).وهوت ومـعٍ ,  افبـوت ووأدِ ,  إّمفوت ظؼقق ظـ يـفك وـون, 

 

 اعمٖمػمة يم٤من ( معوويي إػ ـتوب مـأمذ ظع  ادغرة بـ صعبي ) :  ؿقفف

 آظمر وضمف ُمـ ًمٚمٌخ٤مريو،  ُمٕم٤موي٦م ؾٌَ ىمِ  ُمـ اًمٙمقوم٦م قمغم أُمػماً  ذاك إذ

٥ٌم سمٞم٤من وّراد قمـ ًّ  زم ايمت٥م:  إًمٞمف يمت٥م ُمٕم٤موي٦م أنّ  قوه ، ذًمؽ ذم اًم

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمتف سمحدي٨ٍم 

 : ىم٤مل وّراد قمـ ًم٤ٌمسم٦م أيب سمـ قمٌدة رواي٦م ُمـ اًم٘مدر ذمًمٚمٌخ٤مري و

 ظمٚمػ ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ؾمٛمٕم٧م ُم٤م إزمّ  ايمت٥م:  اعمٖمػمة إمم ُمٕم٤موي٦م يمت٥م

 ذًمؽ ومٝمؿ اعمٖمػمة ومٙم٠منّ ،  سم٤معمٙمتقسم٦م اًم٤ٌمب رواي٦م ذم ىمّٞمده٤م ىمد .اًمّّمالة

١مال ذم يٜم٦مىمر ُمـ ًّ  .اًم

_______________ 
،  2636،  2633،  6426،  6203،  6622،  6332،  333) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .اد قمـ اعمٖمػمةروُمـ ـمرق قمدٍة قمـ (  6036/  0) و  ( 640) وُمًٚمؿ (  2326
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امع جمرى وإضمرائٝم٤م سم٤معمٙم٤مشم٦ٌم اًمٕمٛمؾ قمغم سمف واؾمتدل ًّ ،  اًمّرواي٦م ذم اًم

 .اًمقاطمد اًمِّمخص ظمؼم قمغم آقمتامد وقمغم .سم٤مإلضم٤مزة شم٘مؽمن لَ  وًمق

،  ُمٕم٤موي٦م قمغم سمٕمد وومدت صمؿّ  : ىم٤مل وّراداً  أنّ  آظمره ذم ًمٚمٌخ٤مريو

 .سمذًمؽ اًمٜم٤ّمس ي٠مُمر ومًٛمٕمتف

 وإّٟمام ، اعمذيمقر احلدي٨م ؾمٛمع ىمد يم٤من ُمٕم٤موي٦م أنّ :  سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ

 ( ).اعمٖمػمة اؾمتث٤ٌمت أراد

 قمغم ي٘مقل يم٤من أّٟمف،  ُمٕم٤موي٦م قمـ آظمر وضمف ُمـ اعمقـّم٠م ذم سمام واطمت٩ّم 

 ، اهلل ُمٜمع عم٤َِم ُمٕمٓمل وٓ ، اهلل أقمٓمك عم٤َِم ُم٤مٟمع ٓ إّٟمف ، اًمٜم٤ّمس أهّي٤م : اعمٜمؼم

 صمؿّ  .اًمّديـ ذم فيٗمّ٘مٝم ظمػماً  سمف اهلل يرد ُمـ .اجلدّ  ُمٜمف اجلدّ  ذا يٜمٗمع وٓ

 .إقمقاد هذه قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمتف:  ي٘مقل

 أيْم٤مً  ويٙمٜمك،  صخر واؾمٛمف .ؾمٗمٞم٤من أيب اسمـأي ( معوويي : ) ؿقفف 

 وأؾمٚمؿ ، اًمٗمتح ىمٌؾ أؾمٚمؿ ، ؿمٛمس قمٌد سمـ أُمٞم٦م سمـ طمرب سمـ طمٜمٔمٚم٦م أسم٤م

 .سمٕمده أسمقاه

 ُمقت سمٕمد قمٛمر قمـ دُمِمؼ إُمرةَ  ووزم .ًمف ويمت٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وصح٥م

 إمم ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م واؾمتٛمر،  قمنمة شمًع ؾمٜم٦م ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ديزي أظمٞمف

_______________ 
وي٦م إذا يم٤من ىمد ؾمٛمع هذا وم٢من ىمٚم٧َم إّن ُمٕم٤م( : 6/36) "قمٛمدة اًم٘م٤مري"ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم  (6)

ويٜمٔمر هؾ رواه همػمه ، أراد أن يًتث٧ٌم ذًمؽ : ومٙمٞمػ ي٠ًمل قمٜمف ؟ ىمٚم٧ُم  .اهللُمـ رؾمقل 

 .اٟمتٝمك .ف أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽأو ٟمز سمٕمض طمرووم

قمغم  ملسو هيلع هللا ىلصومٛمٕم٤موي٦م ؾمٛمع هذا اًمدقم٤مء ُمـ اًمٜمٌل  .واًمّمقاب أٟمف ٓ ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝمام: ىمٚم٧م  

  .وًمذًمؽ ؾم٠مل اعمٖمػمة قمام ُي٘م٤مل سمٕمد اًمّمالة، ول يًٛمٕمف ُمٜمف سمٕمد اًمّمالة ، اعمٜمؼم 

٤م ُم٤م وىمع ذم سمٕمض اًمروي٤مت أنَّ ُمٕم٤موي٦م ؾمٛمع هذا اًمٙمالم ُمـ اًمٜمٌل    إذا اٟمٍمف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلصأُمَّ

 (   222) رىمؿ  .سمّٞمٜمتٝم٤م ذم يمت٤ميب زوائد اعمقـم٠م .اًمّمالة ومٝمل رواي٦ٌم ؿم٤مذةٌ 
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 اًمٜم٤مس قمٚمٞمف اضمتٛمع صمؿ ، وًمٚمحًـ ًمٕمكم حم٤مرسمتف زُم٤من صمؿ ، قمثامن ظمالوم٦م

 سملم وٓيتف ومٙم٤مٟم٧م .ؾمتلم ؾمٜم٦م ُم٤مت أن إمم وأرسمٕملم إطمدى ؾمٜم٦م ذم

 .ُمتقاًمٞم٦م ؾمٜم٦م أرسمٕملم ُمـ أيمثر وممٚمٙم٦م وحم٤مرسم٦م إُم٤مرة

اج جأظمر ( صالةٍ  ـؾ دبر دم: ) ؿقفف  ٤ٌّمن واسمـ واًمّٓمؼماينّ  اًمّنّ ُمـ  طم

 يمٚمٗمظ وًمٗمٔمف .قمـ احلٙمؿ قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ خمٞمٛمرة قمـ وراد ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ

 : ىم٤مل،  ؿوؾمٚمَّ  صالشمف ىم٣م إذا يم٤من " ومٞمف ىم٤مل أّٟمف إَّٓ  ( ) اعمٚمؽ قمٌد

 راومع سمـ اعمًّٞم٥م ـمريؼ ُمـ عمًٚمؿٍ  اًمّتٍميح هذا ٟمحق ووىمع ، ومذيمره

 .سمف وّراد قمـ

 قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼماينّ  زاد ( احلؿد وفف ادؾؽ فف: )  ؿقفف

 " ىمدير. .إمم ..اخلػم سمٞمده ، يٛمقت ٓ طمّل  وهق ويٛمٞم٧م حيٞمل " اعمٖمػمة

 سمـ اًمّرمحـ قمٌد طمدي٨م ُمـ اًمٌّزار قمٜمد ُمثٚمف وصم٧ٌم .ُمقصّم٘مقن ورواشمف

 ." أُمًك وإذا أصٌح إذا " اًم٘مقل ذم ًمٙمـ ، وٕمٞمػ سمًٜمدٍ  قمقف

،  اًمٖمٜمك اجلدّ :  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل ( ّد اجل مـؽ اجلّد  ذا يـػع وٓ: )  ؿقفف

 ىم٤مل ، اًمٌدل سمٛمٕمٜمك " ُمٜمؽ " ىمقًمف ذم " ُمـ " و:  ىم٤مل ، احلظّ :  ويؼول

 .اًمّٓمٝمٞم٤من قمغم سم٤مشم٧م ُمؼّمدةً         ذسم٦م زُمزم ُم٤مء ُمـ ًمٜم٤م ومٚمٞم٧م : اًمِّم٤مقمر

  .ٟمتٝمكا .زُمزم ُم٤مء سمدل ًمٜم٤م ًمٞم٧م يريد

 اًمٖمٜمك ذا يٜمٗمع ٓ:  أي ، قمٜمدك هٜم٤م " ُمٜمؽ " ُمٕمٜمك:  اًمّّمح٤مح وذم

  .اًمّّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ يٜمٗمٕمف إّٟمام ، همٜم٤مه قمٜمدك

 قمٜمد وٓ اًمٌدل سمٛمٕمٜمك ًمٞم٧ًم أهّن٤م قمٜمدي اًمّّمحٞمح:  اًمّتلم اسمـ وىم٤مل

_______________ 
اد: أي  (6)  .وروايتف هل رواي٦م اًم٤ٌمب اًمتل أورده٤م اعم٘مدد رمحف اهلل .اسمـ قمٛمػم قمـ ورَّ
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  أردشمؽ أٟم٤م إن رء ُمٜمّل يٜمٗمٕمؽ وٓ:  شم٘مقل يمام هق سمؾ ،
ٍ
 ولَ  .سمًقء

 شم٘مديره طمذف ومٞمف أو قمٜمد سمٛمٕمٜمك أهّن٤م وُم٘متْم٤مه ، ُمٕمٜمًك  يمالُمف ُمـ ئمٝمر

 اعمٖمٜمل ذم اًمّديـ َج٤مل اًمِّمٞمخ واظمت٤مر .قمذايب أو ؾمٓمقيت أو ىمْم٤مئل ُمـ

 .إّول

 ويٜمٌٖمل ، سمٞمٜمٗمع يتٕمٚمؼ أن جي٥م " ُمٜمؽ " ىمقًمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 يتٕمٚمؼ أن جيقز وٓ ، ىم٤مرسمف وُم٤م يٛمٜمع ُمٕمٜمك وّٛمـ ىمد يٜمٗمع يٙمقن أن

  .ٟمتٝمكا .ٟم٤مومع ذًمؽ ٕنّ  يمثػم ُمٜمؽ طمّٔمل ي٘م٤مل يمام سم٤مجلدّ  ُمٜمؽ

 يمام .اًمٖمٜمك وُمٕمٜم٤مه،  اجلٞمؿ سمٗمتح اًمّرواي٤مت َجٞمع ذم ُمْمٌقط واجلدّ 

  .احلظّ  أو ، احلًـ قمـ ٌخ٤مرياًم ٟم٘مٚمف

 أطمداً  يٜمٗمع ٓ:  أي ، إب أسمق هٜم٤م سمف اعمراد أنّ :  اًمّراهم٥م وطمٙمك

  .ٟمًٌف

،  سم٤مًمٙمن رواه أّٟمف،  اًمِّمٞم٤ٌمينّ  قمٛمرو أيب قمـ طمٙمل:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

  .اًمّٓمؼمّي  هوأٟمٙمر .اضمتٝم٤مده آضمتٝم٤مد ذا يٜمٗمع ٓ ُمٕمٜم٤مه:  وىم٤مل

 ىمد اهلل ٕنّ ،  ٟم٤مومع اًمٕمٛمؾ ذم آضمتٝم٤مد:  إٟمٙم٤مره شمقضمٞمف ذم اًم٘مّزاز وىم٤مل

  .؟ قمٜمده يٜمٗمع ٓ ومٙمٞمػ ، ذًمؽ إمم اخلٚمؼ دقم٤م

 اًمّدٟمٞم٤م ـمٚم٥م ذم آضمتٝم٤مد يٜمٗمع ٓ أّٟمف اعمراد يٙمقن أن ؾقحتؿؾ:  ىم٤مل

  .أظمرة أُمر وشمْمٞمٞمع

 ، اًم٘مٌقل ي٘م٤مرٟمف لَ  ُم٤م سمٛمجّرده يٜمٗمع ٓ أّٟمف اعمراد ًمٕمؾ:  ؽره وؿول

 أطمداً  يدظمؾ ٓ " ىمقًمف ذم يمام ، ورمحتف اهلل سمٗمْمؾ إَّٓ  يٙمقن ٓ وذًمؽ

 " قمٛمٚمف اجلٜم٦ّم ُمٜمٙمؿ
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ٕمل اًمٙمن رواي٦م قمغم اعمراد:  وؿقؾ ًّ  اإلهاع أو احلرص ذم اًمّت٤ممّ  اًم

 .اهلرب ذم

 .سم٤مًمٗمتح أّٟمف،  اجلؿفقر ظؾقف افذي ادشفقر افّصحقح:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

ٚمٓم٤من أو اًمٕمٔمٛم٦م أو اًمقًمد أو سم٤معم٤مل اًمّدٟمٞم٤م ذم احلظّ  وهق ًّ  ٓ واعمٕمٜمك ، اًم

  .ورمحتؽ ومْمٚمؽ يٜمّجٞمف وإّٟمام ، ُمٜمؽ طمّٔمف يٜمّجٞمف

 قمٚمٞمف اؿمتٛمؾ عم٤َِم اًمّّمٚمقات قم٘م٥م اًمّذيمر هذا اؾمتح٤ٌمب احلدي٨م وذم

 ومت٤مم واإلقمٓم٤مء واعمٜمع اهلل إمم إومٕم٤مل وٟم٦ًٌم،  اًمّتقطمٞمد أًمٗم٤مظ ُمـ

ٜمـ اُمتث٤مل إمم اعم٤ٌمدرة وومٞمف ، اًم٘مدرة ًّ  .وإؿم٤مقمتٝم٤م اًم

 عم٤َِم رادّ  وٓ " زي٤مدة اعمذيمقر اًمّذيمر ذم إًمًٜم٦م قمغم اؿمتٝمر :ؾوئـدٌة 

 اعمٚمؽ قمٌد قمـ ُمٕمٛمر رواي٦م ُمـ محٞمدٍ  سمـ قمٌد ُمًٜمد ذم وهل " ىمْمٞم٧م

،  " ُمٜمٕم٧م عم٤َِم ُمٕمٓمل وٓ " ىمقًمف طمذف ًمٙمـ ، اإلؾمٜم٤مد هبذا قمٛمػم سمـ

ًٕمر قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمـ وضمف آظمر ُمـ ـمريؼ ُم اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ووىمع

 .قمٛمػم سمًٜمد صحٞمح قمٜمف

 قمٌد قمـ هِمٞمؿٍ  ـمريؼ ُمـ ظمزيٛم٦م واسمـ واًمٜم٤ًّمئّل  أمحد قمٜمد ووىمع

 .ُمّرات صمالث أّوًٓ  اعمذيمقر اًمّذيمر ي٘مقل يم٤من أّٟمف، قمـ وراد  اعمٚمؽ

 ىمٞمؾ ًمٙمؿ ويمره "ذم رواي٦م هلام  ( وؿول ؿقؾ ظـ يـفك وـون : ) ؿقفف

 رواي٦م ذم ووىمع ، شمٜمقيـ سمٖمػم اعمقاوع َجٞمع ذم ًمأليمثر يمذا " وىم٤مل

 قمغم:  شمٕمّ٘م٥م وومٞمف .أؿمٝمر وإّول " وىم٤مًٓ  ىمٞمالً  "( ) هٜم٤م ( )اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل 

_______________ 
 (6/06)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق أسمق اهلٞمثؿ حمٛمد سمـ ُمٙمل ( 6)

أُّم٤م ذم  .اًمديـ ُمـ اًمٕم٘مققسم٤مب قم٘مقق اًمق .ذم يمت٤مب إدب ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري: أي  (6)



 129 باب الذكر عِقب الصالة   الصالة كتاب   

 .اًمّرواي٦م سمف شم٘مع ولَ  ضم٤مئز أّٟمف زقمؿ ُمـ

 .واًم٘م٤مل اًم٘مٞمؾ يمثػم ي٘م٤مل ، اؾمامن وىم٤مل ىمٞمؾ:  اجلقهرّي  ىم٤مل

 إًمػ سمدظمقل ذًمؽ قمغم اًمّدًمٞمؾ إمم وأؿم٤مر ، اؾمامن سم٠مهّنام ضمزم يمذا

 .قمٚمٞمٝمام ًمالموا

 يٙمـ لَ  يم٤مًم٘مقل واطمد سمٛمٕمٜمًك  اؾمٛملم يم٤مٟم٤م ًمق:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

  .إّول شمرضمٞمح إمم وم٠مؿم٤مر ، وم٤مئدة أظمر قمغم أطمدمه٤م ًمٕمٓمػ

 : أوجف ثالثي " وىم٤مل ىمٞمؾ " ذم:  اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  وىم٤مل

،  وىم٤مًٓ  وىمٞمالً  ىمقًٓ  ىمٚم٧م شم٘مقل ، ًمٚم٘مقل ُمّمدران أهّنام:  أحدهو

 إمم شم١مّول ٕهّن٤م اًمٙمالم يمثرة يمراه٦م إمم اإلؿم٤مرة ٕطم٤مدي٨ما ذم واعمراد

 .قمٜمف اًمّزضمر ذم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م يمّرره وإّٟمام:  ىم٤مل ، اخلٓم٠م

 قمٜمٝم٤م ًمٞمخؼم قمٜمٝم٤م واًمٌح٨م،  اًمٜم٤ّمس أىم٤مويؾ طمٙم٤مي٦م إرادة:  ثوكقفو

 قمـ ًمٚمّزضمر إُّم٤م قمٜمف واًمٜمّٝمل ، يمذا وىمٞمؾ يمذا ومالن ىم٤مل:  ومٞم٘مقل

  وإُّم٤م ، ُمٜمف آؾمتٙمث٤مر
ٍ
  .قمٜمف اعمحٙمّل  يٙمرهف ُم٤م وهق ُمٜمف قصخمّم ًمٌمء

 ىم٤مل:  يم٘مقًمف اًمّديـ أُمقر ذم آظمتالف طمٙم٤مي٦م ذم ذًمؽ أنّ :  ثوفثفو

 سمحٞم٨م ذًمؽ ُمـ يٙمثر أن ذًمؽ يمراه٦م وحمّؾ  ، يمذا ومالن وىم٤مل يمذا ومالن

 ُمـ ذًمؽ يٜم٘مؾ سمٛمـ خمّمقص وهق ، اًمّزًمؾ ُمـ اإليمث٤مر ُمع ي١مُمـ ٓ

٧ٌّم همػم   .ًمف حيت٤مط وٓ ؾمٛمٕمف ُمـ ي٘مٚمد وًمٙمـ ، شمث

 حيّدث أن إصمامً  سم٤معمرء يمٗمك : اًمّّمحٞمح احلدي٨م ذًمؽ وي١مّيد:  ىمٚم٧م

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف .ؾمٛمع ُم٤م سمٙمؾ

_______________ 
 .اعمقاوع إظمرى ومٛمثؾ رواي٦م اًمٕمٛمدة
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 وىم٤مل يمذا ىمٞمؾ ىمقهلؿ ُمـ:  " وىم٤مل ىمٞمؾ " ىمقًمف " اعمِمٙم٤مة ذح " وذم

 واإلقمراب ًمٚمّْمٛمػم ُمتْمّٛمٜملم حمٙمّٞملم ومٕمٚملم يمقهنام قمغم وسمٜم٤مؤمه٤م ، يمذا

 إّٟمام ":  ىمقًمف وُمٜمف ، اًمّْمٛمػم ُمـ ظمٚمقيـ إؾمامء جمرى إضمرائٝمام قمغم

 يٕمرف ُم٤م:  ىمقًمف ذم قمٚمٞمٝمام اًمّتٕمريػ طمرف وإدظم٤مل " وىم٤مل ىمٞمؾ اًمّدٟمٞم٤م

 .ًمذًمؽ اًم٘مٞمؾ اًم٘م٤مل

اعمراد سمف اًمنف ذم إٟمٗم٤مىمف  إنَّ :  ؿول اجلؿفقر ( ادول وإضوظي: )  ؿقفف

 .إٟمٗم٤مىمف ذم احلرام:  وظـ شعقد بـ جبر، 

 يم٤مٟم٧م ؾمقاء ذقم٤مً  ومٞمف اعم٠مذون وضمٝمف همػم ذم أٟمٗمؼ ُم٤م أّٟمف:  وإىمقى

 اًمٕم٤ٌمد عمّم٤مًمح ىمٞم٤مُم٤مً  اعم٤مل ضمٕمؾ شمٕم٤ممم اهلل ٕنّ  5 ُمٜمف ومٛمٜمع دٟمٞمقّي٦م أو ديٜمّٞم٦م

 طمّؼ  ذم وإُّم٤م ُمْمّٞمٕمٝم٤م طمّؼ  ذم إُّم٤م ، اعمّم٤مًمح شمٚمؽ شمٗمقي٧م شمٌذيره٤م وذم ،

 صمقاب ًمتحّمٞمؾ اًمؼمّ  وضمقه ذم إٟمٗم٤مىمف يمثرة ذًمؽ ُمـ ويًتثٜمك ، همػمه

  .ُمٜمف أهؿّ  ٤مً أظمرويّ  طمّ٘م٤مً  يٗمّقت لَ  ُم٤م أظمرة

 : أوجف ثالثي اإلٟمٗم٤مق يمثرة ذم واحل٤مصؾ

 وافّثوين .ُمٜمٕمف ذم ؿمّؽ  ومال،  ذقم٤مً  اعمذُمقُم٦م اًمقضمقه ذم إٟمٗم٤مىمف:  إّول

 سم٤مًمنّمط ُمٓمٚمقسم٤مً  يمقٟمف ذم ؿمّؽ  ومال،  ذقم٤مً  اعمحٛمقدة اًمقضمقه ذم إٟمٗم٤مىمف: 

  .اعمذيمقر

 يـؼسؿ اؾفذ ، اًمٜمّٗمس يمٛمالذّ  سم٤مٕص٤مًم٦م اعم٤ٌمطم٤مت ذم إٟمٗم٤مىمف:  وافّثوفٌ

 .ؿسؿغ إػ

 ، ُم٤مًمف وسم٘مدر اعمٜمٗمؼ سمح٤مل يٚمٞمؼ وضمف قمغم يٙمقن أن:  افؼسؿ إول

 .سم٢مهاٍف  ًمٞمس ومٝمذا



 131 باب الذكر عِقب الصالة   الصالة كتاب   

 : ؿسؿغ إػ أيضوً  يـؼسؿ وهق ، قمروم٤مً  سمف يٚمٞمؼ ٓ ُم٤م:  افّثوينافؼسؿ 

 ًمٞمس ومٝمذا ، ُمتقىّمٕم٦م أو ٟم٤مضمزة إُّم٤م ُمٗمًدة ًمدومع يٙمقن ُم٤م:  أحدمهو

 .سم٢مهاٍف 

 .إهاف أّٟمف قمغم ؾوجلؿفقر،  ذًمؽ ُمـ رء ذم يٙمقن ٓ ُم٤م:  وافّثوين

 سمف شم٘مقم ّٕٟمف:  ىم٤مل،  سم٢مهاٍف  ًمٞمس أّٟمف إمم .افّشوؾعّقي بعض وذهى

 ومٝمق ُمٕمّمٞم٦م همػم ذم يم٤من وإذا ، صحٞمح همرض وهق اًمٌدن ُمّمٚمح٦م

  .ًمف ُم٤ٌمح

  .ٟمتٝمكا .ىم٤مل ُم٤م يٛمٜمع اًم٘مرآن وفم٤مهر:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

:  اًمّّمدىم٤مت ىمًؿ يمت٤مب ذم وم٘م٤مل،  طمًلم اًم٘م٤ميض سم٤معمٜمع ّسح وىمد

 ، اعمٖم٤مرم قمغم اًمٙمالم ذم اًمّراومٕمّل  سمف وضمزم ، اًمٖمزازمّ  وشمٌٕمف ، طمرام هق

 ، سمتٌذيرٍ  ًمٞمس أّٟمف،  اعمحّرر وذم اًمنّمح ُمـ احلجر سم٤مب ذم وصّحح

 .اًمٜمّقوّي  وشمٌٕمف

 إمم هم٤مًم٤ٌمً  يٗميض ًمٙمٜمّف 5 ًمذاشمف ُمذُمقُم٤مً  ًمٞمس أّٟمف يؽمضّمح واًمذي

  .حمذور ومٝمق اعمحذور إمم أّدى وُم٤م ، ٤مساًمٜمّ  يم١ًمال اعمحذور ارشمٙم٤مب

 جيقز ذًمؽ وأنّ  ، اعم٤مل سمجٛمٞمع اًمّتّمّدق ضمقاز ذم اًمٌح٨م ذيمرٟم٤م وىمد

  .( ) اعمْم٤مي٘م٦م قمغم اًمّّمؼم ٟمٗمًف ُمـ قمرف عمـ

_______________ 
قمٜمد ، يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ وأدًمتٝمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م  "اًمٗمتح  "اؾمتققم٥م احل٤مومظ رمحف اهلل ذم  (6)

ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ اسمـ (  6362) اًمذي أظمرضمف اًمٌخ٤مري  .ذح طمدي٨م أيب هريرة

 .واسمدأ سمٛمـ شمٕمقل .همٜمك ظمػم اًمّمدىم٦م ُم٤م يم٤من قمـ فمٝمر: اعمًٞم٥م قمٜمف رومٕمف 

ق وهق حمت٤مج ، أو أهٚمف  .سم٤مب ٓ صدىم٦م إٓ قمـ فمٝمر همٜمك: ىم٤مل اًمٌخ٤مري   وُمـ شمّمدَّ

حمت٤مج ، أو قمٚمٞمف ديـ ، وم٤مًمديـ أطمؼ أن ي٘م٣م ُمـ اًمّمدىم٦م واًمٕمتؼ واهل٦ٌم ، وهق رد  قمٚمٞمف 
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_______________ 
ُمـ أظمذ أُمقال اًمٜم٤مس يريد إشمالومٝم٤م :  ىم٤مل اًمٜمٌك  .، ًمٞمس ًمف أن يتٚمػ أُمقال اًمٜم٤مس

إٓ أن يٙمقن ُمٕمرووم٤ًم سم٤مًمّمؼم ومٞم١مصمر قمغم ٟمٗمًف وًمق يم٤من سمف ظمّم٤مص٦م يمٗمٕمؾ أسمك  .ٗمف اهللأشمٚم

قمـ إو٤مقم٦م  طملم شمّمدق سمامًمف ، ويمذًمؽ آصمر إٟمّم٤مُر اعمٝم٤مضمريـ ، وهنك اًمٜمٌك  سمٙمر 

ي٤م رؾمقل : ىمٚم٧م  وىم٤مل يمٕم٥م  .اعم٤مل ، ومٚمٞمس ًمف أن يْمٞمع أُمقال اًمٜم٤مس سمٕمٚم٦م اًمّمدىم٦م

أُمًؽ قمٚمٞمؽ : ىم٤مل ،  ـ ُم٤ممم صدىم٦م إمم اهلل وإمم رؾمقًمف اهلل إنَّ ُمـ شمقسمتك أن أٟمخٚمع ُم

اٟمتٝمك يمالم  .وم٢مٟمك أُمًؽ ؾمٝمٛمك اًمذى سمخٞمؼم: ىمٚم٧م  .سمٕمض ُم٤مًمؽ ، ومٝمق ظمػم ًمؽ

 .اًمٌخ٤مري

ظمػم اًمّمدىم٦م ُم٤م يم٤من قمـ فمٝمر  "أورد ذم اًم٤ٌمب طمدي٨م أيب هريرة سمٚمٗمظ : ىم٤مل اسمـ طمجر  

ٚمح٘مٞم٘م٦م ، وم٤محل٘مٞم٘م٦م ٓ صدىم٦م وهق ُمِمٕمٌر سم٠من اًمٜمٗمل ذم اًمٚمٗمظ إول ًمٚمٙمامل ٓ ًم "همٜمك 

إٟمام اًمّمدىم٦م ُم٤م  "يم٤مُمٚم٦م إٓ قمـ فمٝمر همٜمك ، وىمد أورده أمحد ُمـ ـمريؼ أيب ص٤مًمح سمٚمٗمظ 

وأظمرضمف أيْم٤ًم ُمـ ـمريؼ قمٌد اعمٚمؽ  .وهق أىمرب إمم ًمٗمظ اًمؽمَج٦م "يم٤من قمـ فمٝمر همٜمك 

ٓ صدىم٦م إٓ قمـ فمٝمر همٜمك  "سمـ أيب ؾمٚمٞمامن قمـ قمٓم٤مء قمـ أيب هريرة سمٚمٗمظ اًمؽمَج٦م ىم٤مل 

 .احلدي٨م "

وُمٕمٜمك احلدي٨م أومْمؾ اًمّمدىم٦م ُم٤م وىمع ُمـ همػم حمت٤مج إمم ُم٤م يتّمدق سمف ًمٜمٗمًف أو عمـ  

 .شمٚمزُمف ٟمٗم٘متف

ًمٗمظ اًمٔمٝمر يرد ذم ُمثؾ هذا إؿم٤ٌمقم٤م ًمٚمٙمالم ، واعمٕمٜمك أومْمؾ اًمّمدىم٦م ُم٤م : ىم٤مل اخلٓم٤ميب  

واسمدأ : أظمرضمف اإلٟم٤ًمن ُمـ ُم٤مًمف سمٕمد أن يًتٌ٘مل ُمٜمف ىمدر اًمٙمٗم٤مي٦م ، وًمذًمؽ ىم٤مل سمٕمده 

 .شمٕمقلسمٛمـ 

وٟمحقه ىمقهلؿ ريم٥م ُمتـ  .اعمراد همٜمك يًتٔمٝمر سمف قمغم اًمٜمقائ٥م اًمتل شمٜمقسمف: وىم٤مل اًمٌٖمقي  

  .ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ، هذا هق اعمٕمتٛمد ذم ُمٕمٜمك احلدي٨م "همٜمك  "واًمتٜمٙمػم ذم ىمقًمف  .اًمًالُم٦م

ًمٚمًٌٌٞم٦م  "قمـ  " ، وىمٞمؾاعمراد ظمػم اًمّمدىم٦م ُم٤م أهمٜمٞم٧م سمف ُمـ أقمٓمٞمتف قمـ اعم٠ًمًم٦م :  وىمٞمؾ 

 .ظمػم اًمّمدىم٦م ُم٤م يم٤من ؾمٌٌٝم٤م همٜمك ذم اعمتّمدق: أي  واًمٔمٝمر زائد ،

وٓ ًمف ، ُمذهٌٜم٤م أنَّ اًمتّمدق سمجٛمٞمع اعم٤مل ُمًتح٥م عمـ ٓ َدْيـ قمٚمٞمف : وىم٤مل اًمٜمقوي  

قمٞم٤مل ٓ يّمؼمون ، ويٙمقن هق ممـ يّمؼم قمغم اإلوـ٤مىم٦م واًمٗم٘مر ، وم٢من ل جيٛمع هذه 

 .اًمنموط ومٝمق ُمٙمروه

ويؾ اخلٓم٤ميب سم٤مٔي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم يرد قمغم شم٠م:  "اعمٗمٝمؿ  "وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم  

 "ومْمؾ اًمّمدىم٦م ضمٝمد ُمـ ُم٘مؾ  "ومْمؾ اعم١مصمريـ قمغم أٟمٗمًٝمؿ ، وُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب ذر 

واعمخت٤مر أنَّ ُمٕمٜمك احلدي٨م أومْمؾ اًمّمدىم٦م ُم٤م وىمع سمٕمد اًم٘مٞم٤مم سمح٘مقق اًمٜمٗمس واًمٕمٞم٤مل 

حلدي٨م سمحٞم٨م ٓ يّمػم اعمتّمدق حمت٤مضم٤ًم سمٕمد صدىمتف إمم أطمد ، ومٛمٕمٜمك اًمٖمٜمك ذم هذا ا
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_______________ 
طمّمقل ُم٤م شمدومع سمف احل٤مضم٦م اًميوري٦م يم٤مٕيمؾ قمٜمد اجلقع اعمِمقش اًمذي ٓ صؼم قمٚمٞمف ، 

وؾمؽم اًمٕمقرة ، واحل٤مضم٦م إمم ُم٤م يدومع سمف قمـ ٟمٗمًف إذى ، وُم٤م هذا ؾمٌٞمٚمف ومال جيقز 

اإليث٤مر سمف سمؾ حيرم ، وذًمؽ أٟمف إذا آصمر همػمه سمف أدى إمم إهالك ٟمٗمًف أو اإلرضار هب٤م أو 

قم٤مة طم٘مف أومم قمغم يمؾ طم٤مل ، وم٢مذا ؾم٘مٓم٧م هذه اًمقاضم٤ٌمت صحَّ يمِمػ قمقرشمف ، ومٛمرا

اإليث٤مر ويم٤مٟم٧م صدىمتف هل إومْمؾ ٕضمؾ ُم٤م يتحٛمؾ ُمـ ُمْمض اًمٗم٘مر وؿمدة ُمِم٘متف ، 

 .ومٌٝمذا يٜمدومع اًمتٕم٤مرض سملم إدًم٦م إن ؿم٤مء اهلل

ومٞمف شم٘مديؿ ٟمٗم٘م٦م ٟمٗمًف وقمٞم٤مًمف ٕهن٤م ُمٜمحٍمة ومٞمف سمخالف ٟمٗم٘م٦م ( واسمدأ سمٛمـ شمٕمقل : ) ىمقًمف  

  .همػمهؿ

يم٠مٟمف أراد شمٗمًػم احلدي٨م اعمذيمقر سم٠من ( وُمـ شمّمدق وهق حمت٤مج إمم آظمر اًمؽمَج٦م : ) ىمقًمف  

ويٚمتحؼ سم٤مًمتّمدق ؾم٤مئر  .ذط اعمتّمّدق أن ٓ يٙمقن حمت٤مضم٤ًم ًمٜمٗمًف أو عمـ شمٚمزُمف ٟمٗم٘متف

 .اًمتؼمقم٤مت

ـ ومٛم٘متْم٤مه أنَّ ذا اًمديـ اعمًتٖمرق ٓ يّمحُّ ُمٜمف اًمتؼمع ، ًمٙم( ومٝمق رد  قمٚمٞمف ) وأُم٤م ىمقًمف  

 "اعمٖمٜمل  "حمؾ هذا قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء إذا طمجر قمٚمٞمف احل٤ميمؿ سم٤مًمٗمٚمس ، وىمد ٟم٘مؾ ومٞمف ص٤مطم٥م 

واؾمتدل ًمف اعمّمٜمػ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل  .وهمػمه اإلَج٤مع ، ومٞمحٛمؾ إـمالق اًمٌخ٤مري قمٚمٞمف

  .قمٚم٘مٝم٤م

يم٠منَّ اًمٌخ٤مري أراد أْن خيص سمف قمٛمقم ( إٓ أن يٙمقن ُمٕمرووم٤ًم سم٤مًمّمؼم : ) وأُم٤م ىمقًمف  

أن يٙمقن قم٤مُم٤ًم ويٙمقن اًمت٘مدير : ًمٔم٤مهر أٟمف خيتص سم٤معمحت٤مج ، وحيتٛمؾ وا .احلدي٨م إول

 .إٓ أن يٙمقن يمؾ ُمـ اعمحت٤مج أو ُمـ شمٚمزُمف اًمٜمٗم٘م٦م أو ص٤مطم٥م اًمديـ ُمٕمرووم٤م سم٤مًمّمؼم

 .وي٘مقي إول اًمتٛمثٞمؾ اًمذي ُمثؾ سمف ُمـ ومٕمؾ أيب سمٙمر وإٟمّم٤مر

ًمف ويؽمك ىمْم٤مء اًمديـ ، أَجٕمقا قمغم أنَّ اعمدي٤من ٓ جيقز ًمف أن يتّمدق سمام: ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل  

أٟمف يتّمقر ذم اعمدي٤من ومٞمام ، وطمٙمك اسمـ رؿمٞمد قمـ سمٕمْمٝمؿ  .ومتٕملم محؾ ذًمؽ قمغم اعمحت٤مج

وإّٓ ، ويم٤من صٌقرًا ضم٤مز ًمف ذًمؽ  .إذا قم٤مُمٚمف اًمٖمرُم٤مء قمغم أن ي٠ميمؾ ُمـ اعم٤مل ومٚمق آصمر سم٘مقشمف

 .يم٤من إيث٤مره ؾم٤ًٌٌم ذم أن يرضمع ٓطمتٞم٤مضمف ومٞم٠ميمؾ ومٞمتٚمػ أُمقاهلؿ ومٞمٛمٜمع

هذا ُمِمٝمقٌر ذم اًمًػم ، وورد ذم طمدي٨م  "يمٗمٕمؾ أيب سمٙمر طملم شمّمدق سمامًمف  " وىمقًمف 

حف اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ أسمٞمف  ُمرومقع أظمرضمف أسمق داود وصحَّ

: أن ٟمتّمدق ، ومقاومؼ ذًمؽ ُم٤مًٓ قمٜمدي وم٘مٚم٧م  أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل : ؾمٛمٕم٧م قمٛمر ي٘مقل 

 .ٜمّمػ ُم٤مزم ، وأشمك أسمق سمٙمر سمٙمؾ ُم٤م قمٜمدهاًمٞمقم أؾمٌؼ أسم٤م سمٙمر إْن ؾمٌ٘متف يقُم٤م ، ومجئ٧م سم

 "أسم٘مٞم٧م هلؿ اهلل ورؾمقًمف : ي٤م أسم٤م سمٙمر ُم٤م أسم٘مٞم٧م ٕهٚمؽ ؟ ىم٤مل :  وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

  .احلدي٨م شمٗمرد سمف هِم٤مم سمـ ؾمٕمد قمـ زيد ، وهِم٤مم صدوق ومٞمف ُم٘م٤مل ُمـ ضمٝم٦م طمٗمٔمف
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،  سم٤مًمّّمدىم٦م اعم٤مل َجٞمع اؾمتٞمٕم٤مب سمٛمٜمع:  اعم٤مًمٙمّٞم٦م ُمـ اًم٤ٌمضمّل  وضمزم

 ٟم٤مدراً  وىمع إذا فسم سم٠مس وٓ ، اًمّدٟمٞم٤م ُمّم٤مًمح ذم إٟمٗم٤مىمف يمثرة ويٙمره:  ىم٤مل

  .وًمٞمٛم٦م أو قمٞمد أو يمْمٞمٍػ  حيدث حل٤مدٍث 

 زي٤مدة اًمٌٜم٤مء قمغم اإلٟمٗم٤مق ذم احلدّ  جم٤موزة .يمراهتف ذم خالف ٓ ومم٤ّم

،  اًمّزظمروم٦م ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذًمؽ إمم أو٤مف إن ؾمّٞمام وٓ ، احل٤مضم٦م ىمدر قمغم

  .ؾم٥ٌم سمٖمػم اًمٌٞم٤مقم٤مت ذم اًمٗم٤مطمش اًمٖمٌـ اطمتامل وُمٜمف

 سمؾ ، اًمٗمقاطمش سم٤مرشمٙم٤مب خيتّص  ومال ٕمّمٞم٦ماعم ذم اعم٤مل إو٤مقم٦م وأُّم٤م

 ُم٤مل ودومع ، هيٚمٙمقا طمّتك واًمٌٝم٤مئؿ اًمّرىمٞمؼ قمغم اًم٘مٞم٤مم ؾمقء ومٞمٝم٤م يدظمؾ

 يم٤مجلقهرة سمجزئف يٜمتٗمع ٓ ُم٤م وىمًٛمف ، إًمٞمف اًمّرؿمد ُمٜمف ي١مٟمس لَ  ُمـ

  .اًمٜمّٗمٞم٦ًم

ٌٙمّل  وىم٤مل ًّ  أن اعم٤مل إو٤مقم٦م ذم اًمّْم٤مسمط:  " احلٚمٌّٞم٤مت " ذم اًمٙمٌػم اًم

 وضمد وإن ، ىمٓمٕم٤مً  طمرم اٟمتٗمٞم٤م وم٢من ، دٟمٞمقّي  وٓ ديٜمّل  ًمٖمرضٍ  يٙمقن ٓ

_______________ 
ٓ  ُمـ شمّمدق سمامًمف يمٚمف ذم صح٦م سمدٟمف وقم٘مٚمف طمٞم٨م:  ىم٤مل اجلٛمٝمقر: ىم٤مل اًمٓمؼمي وهمػمه  

ويم٤من صٌقرًا قمغم اإلو٤مىم٦م وٓ قمٞم٤مل ًمف أو ًمف قمٞم٤مل يّمؼمون أيْم٤ًم ومٝمق ضم٤مئز ، ديـ قمٚمٞمف 

  .، وم٢من وُم٘مد رء ُمـ هذه اًمنموط يمره

 .وروي قمـ قمٛمر طمٞم٨م رد قمغم همٞمالن اًمث٘مٗمل ىمًٛم٦َم ُم٤مًمف .هق ُمردود:  وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ 

إمم اًمذي دسمَّره سم٤مقمف وأرؾمؾ صمٛمٜمف  ، وم٢مٟمف  ويٛمٙمـ أن حيت٩م ًمف سم٘مّم٦م اعمدسمر أيت ذيمره

 ًمٙمقٟمف يم٤من حمت٤مضم٤مً 

 .جيقز ُمـ اًمثٚم٨م ويرد قمٚمٞمف اًمثٚمث٤من ، وهق ىمقل إوزاقمل وُمٙمحقل:  وىم٤مل آظمرون 

  .وقمـ ُمٙمحقل أيْم٤ًم يرد ُم٤م زاد قمغم اًمٜمّمػ

واًمّمقاب قمٜمدٟم٤م إول ُمـ طمٞم٨م اجلقاز ، واعمخت٤مر ُمـ طمٞم٨م : ىم٤مل اًمٓمؼمي  

واهلل  .أيب سمٙمر وطمدي٨م يمٕم٥م آؾمتح٤ٌمب أن جيٕمؾ ذًمؽ ُمـ اًمثٚم٨م َجٕم٤ًم سملم ىمّم٦م

 .اٟمتٝمك سمتجقز .أقمٚمؿ
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 ضم٤مز ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م وٓ سم٤محل٤مل ٓئ٘م٤مً  اإلٟمٗم٤مق ويم٤من سم٤مل ًمف وضمقداً  أطمدمه٤م

 اعمٗمتل ومٕمغم .و٤مسمط حت٧م شمدظمؾ ٓ يمثػمة وؾم٤مئط اًمّرشمٌتلم وسملم ، ىمٓمٕم٤مً 

 وم٤مإلٟمٗم٤مق 5 ًمف شمٕمّرض وم٘مد يتٞمّن  ٓ ُم٤م وأُّم٤م ، رأيف ُمٜمٝم٤م شمٞمّن  ومٞمام يرى أن

 ىمْم٤مء ُمـ ُمٓمٚمقسمف ذم حيّمؾ ُم٤م إمم ٟمٔمر وٓ ، يمّٚمف طمرام اعمٕمّمٞم٦م ذم

  .طمًٜم٦م وًمّذة ؿمٝمقة

 ىمقًمف ومٔم٤مهر ، آظمتالف ُمقوع ومٝمق اعم٤ٌمطم٦م اعمالذّ  ذم إٟمٗم٤مىمف وأُّم٤م

(  ىمقاُم٤مً  ذًمؽ سملم ويم٤من ي٘مؽموا ولَ  ينومقا لَ  أٟمٗم٘مقا إذا واًمذيـ: )  شمٕم٤ممم

 ُم٤مًٓ  سمذل وُمـ:  ىم٤مل صمؿّ  .إهاف اعمٜمٗمؼ سمح٤مل يٚمٞمؼ ٓ اًمذي اًمّزائد أنّ 

 واهلل ، قمٙمًف سمخالف ، ُمْمّٞمٕم٤مً  اًمٕم٘مالء قمّده شم٤مومف يًػم همرض ذم يمثػماً 

  .أقمٚمؿ

ٌّع وهق ، اخلٚمؼ طمًـ ُمٕمروم٦م ذم أصؾ احلدي٨م هذا:  اًمّٓمٞمٌّل  ىم٤مل  شمت

 .اجلٛمٞمٚم٦م واخلالل احلٛمٞمدة إظمالق َجٞمع

 اعم٤مل ؾم١مال هق وهؾ،  مـف ادراد دم ختؾػا ( افّسمال وـثرة: )  ؿقفف

١مال أو ، ًّ  .؟ ذًمؽ ُمـ أقمؿّ  أو ، واعمٕمْمالت اعمِمٙمالت قمـ اًم

  .اًمٕمٛمقم قمغم محٚمف وإوػ

١مال يمثرة سمف اعمراد أنّ  إمم:  افعؾامء بعض ذهى وؿد ًّ  أظم٤ٌمر قمـ اًم

 طم٤مًمف شمٗم٤مصٞمؾ قمـ سمٕمٞمٜمف إٟم٤ًمن ؾم١مال يمثرة أو ، اًمّزُم٤من وأطمداث اًمٜم٤ّمس

  .هم٤مًم٤ٌمً  اعمًئقل يٙمره مم٤ّم ذًمؽ وم٢منّ  ،

 طمدي٨م ُمـ داود أسمق أظمرضمف .إهمٚمقـم٤مت قمـ اًمٜمّٝمل ٧ٌمصم وىمد

ٚمػ ُمـ َجع قمـ وصم٧ٌم ، ُمٕم٤موي٦م ًّ  اًمتل اعم٤ًمئؾ شمٙمّٚمػ يمراه٦م اًم
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 ُمـ ومٞمف عم٤َِم ذًمؽ يمرهقا وإّٟمام ، ضمّداً  يٜمدر أو قم٤مدة وىمققمٝم٤م يًتحٞمؾ

ـّ  واًم٘مقل اًمّتٜمّٓمع   .اخلٓم٠م ُمـ ص٤مطمٌف خيٚمق ٓ إذ ، سم٤مًمّٔم

 ،( ) " وقم٤مهب٤م اعم٤ًمئؾ ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌّّل اًم ومٙمره " اًمٚمٕم٤من ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م وأُّم٤م

 ًمٙمؿ شمٌد إن أؿمٞم٤مء قمـ شم٠ًمًمقا ٓ: ) شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمّتٗمًػم ذم ويمذا

 " طمدي٨م إًمٞمف ويِمػم ، اًمقطمل ٟمزول سمزُم٤من ظم٤مّص  ومذًمؽ، ( )(شم١ًميمؿ

 أضمؾ ُمـ ومحّرم حيّرم لَ  رء قمـ ؾم٠مل ُمـ اهلل قمٜمد ضمرُم٤مً  اًمٜم٤ّمس أقمٔمؿ

 .( ) "ُم٠ًمًمتف

١مال ذمّ  أيْم٤مً  وصم٧ٌم ًّ :  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ومٞمف يٚمحػ ٓ ُمـ وُمدح لًمٚمام اًم

اسمـ قمٛمر  طمدي٨م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم ُمـو(  إحل٤موم٤مً  اًمٜم٤ّمس ي٠ًمًمقن ٓ) 

 ُمزقم٦م وضمٝمف ذم وًمٞمس اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٠ميت طمّتك سم٤مًمٕمٌد اعم٠ًمًم٦م شمزال ٓ :

 وم٘مر ًمذي:  ًمثالصم٦مٍ  إَّٓ  حتّؾ  ٓ اعم٠ًمًم٦م إنّ  : ُمًٚمؿ صحٞمح وذم،  حلؿ

 .ح٦مضم٤مئ أو ، ُمٗمٔمع همرم أو ، ُمدىمع

ٜمـ وذم ًّ ٤ٌّمس ٓسمـ ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف اًم  ؾمٜمـ وذم .اهلل وم٤مؾم٠مل ؾم٠مًم٧م إذا:  قم

_______________ 
،   ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد (  6346) وُمًٚمؿ (  3236) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 (  062)ح طمدي٨م اسمـ قمٛمر أيت ذم اًمٚمٕم٤من رىمؿ وؾمت٠ميت رواي٤مشمف إن ؿم٤مء اهلل وٛمـ ذ

ظمٓم٥م رؾمقل : ، ىم٤مل  قمـ أٟمس (  6064) وُمًٚمؿ (  3266) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ًمق شمٕمٚمٛمقن ُم٤م أقمٚمؿ ًمْمحٙمتؿ ىمٚمٞماًل ، : ظمٓم٦ٌم ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمثٚمٝم٤م ىمطُّ ، ىم٤مل   ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا

وضمقهٝمؿ هلؿ ظمٜملم ، وم٘م٤مل رضمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصومٖمٓمك أصح٤مب رؾمقل اهلل : وًمٌٙمٞمتؿ يمثػمًا ، ىم٤مل 

  {ٓ شم٠ًمًمقا قمـ أؿمٞم٤مء إن شمٌد ًمٙمؿ شم١ًميمؿ}: ومالن ، ومٜمزًم٧م هـذه أي٦م: َُمـ َأيب ؟ ىم٤مل : 

 ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من ىمقم ي٠ًمًمقن رؾمقل اهلل : ، ىم٤مل  ٤ٌمس قمـ اسمـ قم(  6266) وًمٚمٌخ٤مري  

أيـ ٟم٤مىمتل ؟ وم٠مٟمزل اهلل : َُمـ َأيِب ؟ وي٘مقل اًمرضمؾ شمْمؾ ٟم٤مىمتف : اؾمتٝمزاًء ، ومٞم٘مقل اًمرضمؾ 

  .ومٞمٝمؿ هذه أي٦م

  ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص (  6063) وُمًٚمؿ (  2634) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (0)
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 .اًمّّم٤محللم وم٤مؾم٠مل ؾم٤مئالً  سمدّ  ٓ يمٜم٧م إن : داود أيب

 .ذفؽ دم افعؾامء اختؾػ وؿد

 ، اًمٕم٤مرّي٦م وم٠مؿمٌف ُم٤ٌمح ـمٚم٥م ّٕٟمف،  ضم٤مئز أّٟمف افّشوؾعّقي قمٜمد واعمٕمروف

 ًمٞمس ممّـ اضم٦ٌماًمق اًمّزيم٤مة ُمـ ؾم٠مل ُمـ قمغم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ومحٚمقا

 .أهٚمٝم٤م ُمـ

 قمـ اًمٜمّٝمل قمغم افعؾامء اّتػؼ:  " ُمًٚمؿ ذح " ذم اًمٜمّقوّي  ىم٤مل ًمٙمـ

١مال ًّ   .رضورة همػم ُمـ اًم

  .وجفغ ظذ افؽسى ظذ افؼودر شمال دم أصحوبـو واختؾػ:  ؿول

 .إطم٤مدي٨م ًمٔم٤مهر اًمّتحريؿ:  أصّحفام

 :  ثالثي بؼوطٍ  اًمٙمراه٦م ُمع جيقز:  وافّثوين

 ٟمٗمس ذّل  قمغم زي٤مدة ٟمٗمًف يذّل  وٓ: افثوين ،  يٚمّح  ٓ أن:  إول

١مال ًّ  .مطمرُ  ذًمؽ ُمـ ذط ٘مدومُ  وم٢من .اعمًئقل ي١مذي وٓ: افثوفٌ  ، اًم

١مال سمٙمراه٦م ـ ىم٤ملمم يتٕمّج٥م:  اًمٗم٤ميمٝم٤مينّ  وىم٤مل ًّ  وضمقد ُمع ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم

 ًُّ ٚمػ صمؿّ ،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمٍم ذم ١مالاًم ًّ  ، ٟمٙمػم همػم ُمـ اًمّّم٤مًمح اًم

 .ُمٙمروه قمغم ي٘مرّ  ٓ وم٤مًمِّم٤مرع

 ُمـ يٚمزم وٓ ، إومم ظمالف أّٟمف أراد ُمٓمٚم٘م٤مً  يمره ُمـ ًمٕمؾَّ :  ىمٚم٧م

 أوًمئؽ طم٤مل محؾ ويٜمٌٖمل ، أيْم٤مً  شم٘مريره ُمـ وٓ صٗمتف شمتٖمػّم  أن وىمققمف

داد قمغم ًّ ٤مئؾ وأنّ  ، اًم ًّ  احل٤مضم٦م قمٜمد إَّٓ  ي٠ًمل يم٤من ُم٤م هم٤مًم٤ٌمً  ُمٜمٝمؿ اًم

 .اًمِّمديدة

 ذم اًمقاردة اًمٙمثػمة دي٨مإطم٤م ومٗمل ٟمٔمرٌ  " ٟمٙمػم همػم ُمـ ":  ىمقًمف وذم



 138 باب الذكر عِقب الصالة   الصالة كتاب   

١مال ذمّ  ًّ  .ذًمؽ إٟمٙم٤مر ذم يمٗم٤مي٦م اًم

 وم٤مًمذي ًمٖمػمه ؾم٠مل إذا وأُّم٤م ، ًمٜمٗمًف ؾم٠مل ومٞمام شم٘مّدم ُم٤م َجٞمع : بقفتـْ 

 .إطمقال سم٤مظمتالف خيتٚمػ أّٟمف أيْم٤مً  ئمٝمر

، ذم رواي٦م هلام قمـ اعمٖمػمة  ( إّمفوت ظؼقق ظـ يـفك وـون: ) ؿقفف 

 ، إُمٝم٤مت قم٘مقق:  قمٚمٞمٙمؿ مطمرَّ  ضمؾَّ و قمز اهلل إن :ىم٤مل  اًمٜمٌل  أنَّ 

 .وه٤مت اًمٌٜم٤مت وُمٜمٕم٤مً  ووأد

ـّ  اًمٕم٘مقق ٕنّ ،  سم٤مًمّذيمر إُّمٝم٤مت ظمّص :  ؿقؾ  أسم٤مء ُمـ أهع إًمٞمٝم

ٌّف،  اًمٜم٤ًّمء ًمْمٕمػ  اًمّتٚمّٓمػ ذم إب سمرّ  قمغم ُم٘مّدم إمّ  سمرّ  أنّ  قمغم وًمٞمٜم

 ًمٕمٔمؿ إفمٝم٤مراً  سم٤مًمّذيمر اًمٌّمء ختّمٞمص ُمـ وهق،  ذًمؽ وٟمحق واحلٜمقّ 

  .ىمٕمفُمق

 .أقمؿّ  وم٢مّٟمف إمّ  ًمٗمظ سمخالف ، يٕم٘مؾ عمـ وهل أُّمٝم٦م َجع:  وإُّمٝم٤مت

 واعمراد ، اًم٘مٓمع وهق اًمٕمّؼ  ُمـ ُمِمتّؼ  اعمٝمٛمٚم٦م اًمٕملم سمْمؿّ :  واًمٕم٘مقق

 أو ذك ذم إَّٓ  ومٕمؾ أو ىمقل ُمـ وًمده ُمـ اًمقاًمد سمف يت٠مّذى ُم٤م صدور سمف

 .اًمقاًمد يتٕمٜم٧ّم لَ  ُم٤م ُمٕمّمٞم٦م

 وشمريم٤مً  ومٕمالً  اعم٤ٌمطم٤مت ذم ٤مقمتٝمامـم سمقضمقب،  قمٓمّٞم٦م اسمـ فٓمَ ووٌَ 

 شم٘مديٛمٝمام وُمٜمف ، يمذًمؽ اًمٙمٗم٤مي٦م وومروض ، اعمٜمدوسم٤مت ذم واؾمتح٤ٌمهب٤م

 سمحٞم٨م ُمثالً  ًمٞمٛمّروٝم٤م أُّمف دقمتف يمٛمـ وهق،  إُمريـ شمٕم٤مرض قمٜمد

 ُمـ ىمّمدشمف ُم٤م ويٗمقت،  قمٜمده٤م اؾمتٛمرّ  إن واضم٥م ومٕمؾ قمٚمٞمف يٗمقت

 ُمع شمداريمف ٛمٙمـي مم٤ّم ويم٤من،  وومٕمٚمف شمريمٝم٤م ًمق ذًمؽ وهمػم،  هل٤م شم٠مٟمٞمًف

 .اجلامقم٦م ذم أو اًمقىم٧م أّول يم٤مًمّّمالة اًمٗمْمٞمٚم٦م ومقات



 139 باب الذكر عِقب الصالة   الصالة كتاب   

 ، سم٤محلٞم٤مة اًمٌٜم٤مت دومـ هق اهلٛمزة سمًٙمقن ( افبـوت ووأد: )  ؿقفف

ـّ  يمراه٦م ذًمؽ يٗمٕمٚمقن اجل٤مهٚمّٞم٦م أهؾ ويم٤من  .ومٞمٝم

 ويم٤من ، اًمّتٛمٞمٛمّل  قم٤مصؿ سمـ ىمٞمس ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أّول إنّ :  ويؼول

 سمٞمٜمٝمؿ طمّمؾ صمؿّ ،  ًمٜمٗمًف ذه٤موم٤مخّت  سمٜمتف وم٠مه قمٚمٞمف أهم٤مر أقمدائف سمٕمض

 ًمف شمقًمد ٓ أن ٟمٗمًف قمغم ىمٞمس ومآمم ، زوضمٝم٤م وم٤مظمت٤مرت اسمٜمتف ومخػّم  صٚمح

 .ذًمؽ ذم اًمٕمرب ومتٌٕمف ، طمّٞم٦م دومٜمٝم٤م إَّٓ  سمٜم٧م

 ُمٜمف ٟمٗم٤مؾم٦م إُّم٤م ، ُمٓمٚم٘م٤مً  أوٓدهؿ ي٘متٚمقن صم٤منٍ  ومريؼ اًمٕمرب ُمـ ويم٤من

 اهلل رذيم وىمد ، قمٚمٞمف يٜمٗم٘مف ُم٤م قمدم ُمـ وإُّم٤م ، ُم٤مًمف ُمـ يٜم٘مّمف ُم٤م قمغم

 .آي٤مت قمّدة ذم اًم٘مرآن ذم أُمرهؿ

 مّه٤مم اًمٗمرزدق ضمدّ  وهق - أيْم٤مً  اًمّتٛمٞمٛمّل  ٟم٤مضمٞم٦م سمـ صٕمّمٕم٦م ويم٤من

 يٕمٛمد يم٤من أّٟمف وذًمؽ ، اعمقءودة ومدى ُمـ أّول - صٕمّمٕم٦م سمـ هم٤مًم٥م سمـ

 وإمم ، قمٚمٞمف يّتٗم٘م٤من سماملٍ  ُمٜمف اًمقًمد ومٞمٗمدي ذًمؽ يٗمٕمؾ أن يريد ُمـ إمم

 : سم٘مقًمف اًمٗمرزدق أؿم٤مر ذًمؽ

  يقأد ومٚمؿ اًمقئٞمد وأطمٞم٤م           اًمقائدات ُمٜمع اًمذي وضمّدي 

 وصٕمّمٕم٦م ىمٞمس ُمـ يمؾ   سم٘مل وىمد ، اًمّث٤مين اًمٗمريؼ قمغم حمٛمقل وهذا

 ّٕٟمف،  سم٤مًمّذيمر اًمٌٜم٤مت ظمّص  وإّٟمام ، صح٦ٌم وهلام اإلؾمالم أدريم٤م أن إمم

  .آيمت٤ًمب قمغم اًم٘مدرة ُمٔمٜم٦ّم اًمّذيمقر ٕنّ  ، ومٕمٚمٝمؿ ُمـ اًمٖم٤مًم٥م يم٤من

 :  ضريؼغ ظذ فقأدا صػي دم وـوكقا

 ، طمٗمػمة سمج٤مٟم٥م شمٓمٚمؼ أن ووٕمٝم٤م ىمرب إذا اُمرأشمف ي٠مُمر أن:  أحدمهو

 وهذا ، احلٗمػمة ذم ـمرطمتٝم٤م أٟمثك ووٕم٧م وإذا،  أسم٘متف ذيمراً  ووٕم٧م وم٢مذا
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  .إّول سم٤مًمٗمريؼ أًمٞمؼ

 ـمّٞمٌٞمٝم٤م:  ُّٕمٝم٤م ىم٤مل ؾمداؾمّٞم٦م اًمٌٜم٧م ص٤مرت إذا يم٤من ُمـ : افثوين

،  اًمٌئر ي٠ميت طمّتك اًمّّمحراء ذم هب٤م يٌٕمد صمؿّ  ، أىم٤مرهب٤م هب٤م ٕزور وزّيٜمٞمٝم٤م

 اًمالئؼ وهذا ، ويٓمّٛمٝم٤م ظمٚمٗمٝم٤م ُمـ ويدومٕمٝم٤م ومٞمٝم٤م اٟمٔمري:  هل٤م ومٞم٘مقل

 .أقمٚمؿ واهلل ، اًمّث٤مين سم٤مًمٗمريؼ

 ذم وهل ، شمٜمقيـ سمٖمػم " وُمٜمع " ًمٚمٌخ٤مريو ( وهوٍت  ومـعٍ : )  ؿقفف

 ذم سمف يتٕمٚمؼ ُم٤م شم٘مدمو ، يٛمٜمع ُمٜمع ُمّمدر اًمٜمّقن سمًٙمقن اعمقوٕملم

 ." وىم٤مل ىمٞمؾ " قمغم الماًمٙم

 .اإليت٤مء ُمـ أُمر ومٕمؾ اعمثٜم٤ّمة ومٌٙمن:  ه٤مت وأُّم٤م

  .ه٤مء إًمػ وم٘مٚم٧ٌم آت ه٤مت أصؾ:  اخلٚمٞمؾ ىم٤مل

 يًتحّؼ  ٓ ُم٤م وـمٚم٥م سم٢مقمٓم٤مئف أُمر ُم٤م ُمٜمع اًمٜمّٝمل ُمـ واحل٤مصؾ

  .أظمذه

١مال قمـ اًمٜمّٝمل يٙمقن أن:  وحيتؿؾ ًّ  اًم٘مقل سمًط شم٘مّدم يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم

 .قمٜمف ًمٚمٜمّٝمل شم٠ميمٞمداً  أقمٞمد صمؿّ  وّده ُمع هٜم٤م رهذيم ويٙمقن ، ىمري٤ٌمً  ومٞمف

 ٜمٝمكيُ  يمام ٓصمٜملم ظمٓم٤مسم٤مً  يٙمقن ُم٤م اًمٜمّٝمل ذم يدظمؾ أن حمتؿؾ هق ثؿّ 

 ٓ ُم٤م إقمٓم٤مء قمـ ُمٜمف اعمٓمٚمقب ٜمٝمكويُ ،  يًتحّ٘مف ٓ ُم٤م ـمٚم٥م قمـ اًمّٓم٤مًم٥م

 .اإلصمؿ قمغم يٕمٞمٜمف ًمئال ، اًمّٓم٤مًم٥م يًتحّ٘مف
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 الحديث الخامس والثمانون
 بـ احلورث بـ افّرمحـ ظبد بـ بؽر أيب ػمق ؿل  ُش  ظـ - 214

 أتقا ادسؾؿغ ؾؼراء أنّ :   هريرة أيب ظـ افّساّمن صوفٍح  أيب ظـ هشومٍ 

 ثقرافد   أهؾ ذهى ؿد,  اهلل يو رشقَل :  ؾؼوفقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 ـام يصّؾقن:  ؿوفقا ؟ ذاك ومو:  ؿول .ادؼقؿ وافـّعقؿ افعذ بوفّدرجوت

 وٓ ويعتؼقن .كتصّدق وٓ ويتصّدؿقن,  كصقم ـام ويصقمقن,  ُكصع  

 شبؼؽؿ مـ بف درـقنتُ  صقئوً  أظؾؿؽؿ أؾال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾؼول .كعتؼ

 صـع مـ إٓ  ,  مـؽؿ أؾضؾ أحٌد  يؽقن وٓ .بعدـؿ مـ وتسبؼقن, 

 وتؽّزون تسّبحقن:  ؿول .اهلل يو رشقَل ,  بذ:  ؿوفقا ؟ صـعتؿ مو مثؾ

 . مّرةً  وثالثغ وً ثالث صالةٍ  ـؾ دبر وحتؿدون

 إخقاكـو عؿِ َش :  ؾؼوفقا,  ادفوجريـ ؾؼراء ؾرجع:  صوفٍح  أبق ؿول

 ؾضؾ ذفؽ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾؼول .مثؾف ؾػعؾقا,  ؾعؾـو بام إمقال أهؾ

 .يشوء مـ يمتقف اهلل

 إكام , ًومِهْ :  ؾؼول , احلديٌ هذا أهع بعض ثًؾحد  :  ؿلُش  ؿول

 اهلل وتؽّز  , وثالثغ ثالثوً  اهلل وحتؿد , وثالثغ ثالثوً  اهلل تسبح:  ؿول

 .وثالثغ ثالثوً 

 اهلل:  ؾؼول .بقدي ؾلخذ , ذفؽ فف ؾؼؾً,  صوفح أيب إػ ؾرجعً

 , هلل واحلؿد , اهلل وشبحون , أـز اهلل , هلل واحلؿد , اهلل وشبحون , أـز

 ( ) وثالثغ ثالثي مجقعفـ مـ تبؾغ حتك

_______________ 
ُمـ ـمرق قمـ ؾمٛمل قمـ أيب (  646) وُمًٚمؿ (  6423،  332) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)
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 اًمٗم٘مٝم٤مء أطمدوأسمق سمٙمر  .اًمتّمٖمػم ٚمٗمظسم .أوًمف سمْمؿ( ُشؿل : ) ؿقفف 

 .اًمًٌٕم٦م

 .اًمًامن ذيمقان هق(  افّساّمن صوفٍح  أيب ظـ: ) ؿقفف 

 أيب سمـ حمّٛمد رواي٦م ذم ُمٜمٝمؿ َل ٛمِّ ؾُم  (ادفوجريـ  ؾؼراء جوء: )  ؿقفف

 وأظمرضمف،  داود أسمق أظمرضمف .اًمٖمٗم٤مرّي  ذرّ  أسمق .هريرة أيب قمـ قم٤مئِم٦م

 َل ٛمِّ وؾُم  ، ٟمٗمًف ذرّ  أيب طمدي٨م ُمـ ًمف " اًمّذيمر " يمت٤مب ذم اًمٗمري٤ميبّ  ضمٕمٗمر

 .قمٜمف ـمرق ُمـ وهمػمه اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد اًمّدرداء أسمق ُمٜمٝمؿ

 أهّنؿ هريرة أيب قمـ أسمٞمف قمـ ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ رواي٦م ُمـ وعمًٚمؿٍ 

  .ُمٜمٝمؿ هريرة أسم٤م أنّ  واًمّٔم٤مهر ، احلدي٨م ومذيمر .اهلل ي٤م رؾمقَل  :  ىم٤مًمقا

ٌّح أن ٟم٤مأُمر : ىم٤مل صم٤مسم٧م سمـ زيد قمـ اًمٜم٤ًّمئّل  رواي٦م وذم  احلدي٨م . ٟمً

 ، ُمٜمٝمؿ يم٤من صم٤مسم٧م سمـ زيد إنّ  ومٞمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ وهذا ، ًمٗمٔمف ؾمٞم٠ميت يمام

 ضم٤مء"  ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٛمل   قمـ قمجالن اسمـ رواي٦م ذم ىمقًمف يٕم٤مروف وٓ

 ٓطمتامل ٤مرـإٟمّم ُمـ صم٤مسم٧م سمـ زيد ًمٙمقن"  اعمٝم٤مضمريـ وم٘مراء

 .اًمّتٖمٚمٞم٥م

 - ؾمٙمقن صمؿّ  سمٗمتٍح  - صمرد َجع واعمثٚمث٦م اعمٝمٛمٚم٦م وؿّ  ( افّدثقر: )  ؿقفف

 " و،  "ذه٥م أهؾ اًمدصمقر ُمـ إُمقال  "وًمٚمٌخ٤مري  ، اًمٙمثػم اعم٤مل هق

  .ًمٚمٌٞم٤من " إُمقال ُمـ " ىمقًمف ذم " ـُمِ 

_______________ 
وهق قمٜمد اًمٌخ٤مري خمتٍمًا يمام  .وهذا ؾمٞم٤مق ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف .ص٤مًمح قمـ أيب هريرة سمف

ٌّف قمٚمٞمف اًمِم٤مرح رمحف اهلل    ؾمٞمٜم
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 يمذا:  وىم٤مل " إُمقال ُمـ وراًمدُّ  أهؾ ذه٥م " اخلّٓم٤ميبّ  قمٜمد ووىمع

  .اٟمتٝمك .اًمّدصمقر واًمّّمقاب،  دار َجع وراًمدُّ  وىمع

 .اًمّدور:  أيْم٤مً  اعمروزّي  زيد أيب ي٦مروا قمـ اعمٓم٤مًمع ص٤مطم٥م وذيمر

 شم٠مٟمٞم٨م وهل اًمٕمٚمٞم٤مء َجع اًمٕملم وؿّ  ( افعذ بوفّدرجوت: )  ؿقفف

ّٞم٦م شمٙمقن أن : وحيتؿؾ ، إقمغم ًّ  أو ، اجلٜم٤ّمت درضم٤مت واعمراد ، طم

 .اهلل قمٜمد اًم٘مدر قمٚمقّ  واعمراد،  ُمٕمٜمقّي٦م

 اًمٜمّٕمٞمؿ وهق وّده إمم إؿم٤مرة سم٤مإلىم٤مُم٦م فصٗمو ( ادؼقؿ وافـّعقؿ: )  ؿقفف

 رواي٦م وذم .اًمّزوال سمّمدد ومٝمق صٗم٤م وإن ، يّمٗمق ُم٤م ىمؾَّ  وم٢مّٟمف ، اًمٕم٤مضمؾ

 ويمذا " سم٤مٕضمقر اًمّدصمقر أصح٤مب ذه٥م " اعمذيمقرة قم٤مئِم٦م أيب سمـ حمّٛمد

                                                                                                                                                                                                                       .ذرّ  أيب طمدي٨م ُمـ عمًٚمؿٍ 

 " اعمذيمقر اًمّدرداء أيب طمدي٨م ذم زاد ( كصقم ـام ويصقمقن: )  ؿقفف

 ىمقاصدَّ  " قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ وًمٚمٌّزار،  " ٟمذيمر يمام ويذيمرون

 ." يامٟمٜم٤مإ وآُمٜمقا ، شمّمدي٘مٜم٤م

 وذم ، سم٤مإلو٤موم٦م ًمأليمثر يمذا " أُمقال ومْمؾ وهلؿ " زاد اًمٌخ٤مري

 أُمقال ُمـ ومْمؾ " وًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل ،  " إُمقال ومْمؾ " ( )إصٞمكمّ  رواي٦م

 ذم وىمع ُم٤م قمٚمٞمف يِمٙمؾ . ٟمح٩ّم  وٓ:  أي " هب٤م حيّجقن " وزاد أيْم٤مً  ."

 ، " ٟمح٩ّم  يمام وحيّجقن " اًمّدرداء أيب طمدي٨م ُمـ اًمٗمري٤ميبّ  ضمٕمٗمر رواي٦م

 ُمـ قمٜمد اًمٌخ٤مري  ووىمع،  " وجي٤مهدون " ًمٚمٌخ٤مري وىمع ُم٤م وٟمٔمػمه

 .ضم٤مهدٟم٤م يمام وضم٤مهدوا:  ؾمٛمل   قمـ ورىم٤مء رواي٦م

_______________ 
 ( 6/663)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمٌداهلل سمـ اسمراهٞمؿ (6)
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ـّ   اعم٤ميض اجلٝم٤مد سملم اًمّتٗمرىم٦م وهق،  فم٤مهر اًمّث٤مين هذا قمـ اجلقاب ًمٙم

 قمٚمٞمف شم٘مدر اًمذي ومٝمق اعمتقىّمع اجلٝم٤مد وسملم،  ومٞمف اؿمؽميمقا اًمذي ومٝمق

 .احل٩ّم  ذم ُمثٚمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـو .هم٤مًم٤ٌمً  إُمقال أصح٤مب

:  أي .اًمّرسم٤مقمّل  ُمـ أّوًمف سمْمؿّ  " هب٤م حيّجقن " ي٘مرأ أن:  وحيتؿؾ

 .سم٤معم٤مل احل٩ّم  قمغم همػمهؿ يٕمٞمٜمقن

 إن سمام أطمّدصمٙمؿ أٓ:  وم٘م٤مل "وًمٚمٌخ٤مري  ( صقئوً  أظؾؿؽؿ أؾال : ) ؿقفف

 ويمذا،  " أظمذشمؿ إن سم٠مُمرٍ  " إصٞمكمّ  رواي٦م ذم،  " سمف أظمذشمؿ

 .ًمإلؾمامقمٞمكمّ 

 وىمد،  " سمف " ىمقًمف ويمذا ، اًمّرواي٤مت أيمثر ُمـ " سمام " ىمقًمف وؾم٘مط

٤مىمط ومّن  ًّ  ذرّ  أسم٤م ي٤م : وم٘م٤مل " داود أيب رواي٦م وذم،  إظمرى اًمّرواي٦م ذم اًم

ـّ  يمٚمامت أقمٚمٛمؽ أٓ  ." شم٘مقهل

 اًمذيـ إُمقال أهؾ ُمـ:  أي ( شبؼؽؿ مـقن بف درـتُ : )  ؿقفف

 .سم٤مًمّّمدىم٦م قمٚمٞمٙمؿ اُمت٤مزوا

ٌ٘مّٞم٦م ًّ ّٞم٦م شمٙمقن وأن .ُمٕمٜمقّي٦م شمٙمقن أن:  حيتؿؾ : ٤مهٜم واًم ًّ  .طم

 .أىمرب وإّول:  اًمّديـ شم٘مّل  اًمِّمٞمخ ىم٤مل

 .إصٞمكمّ  رواي٦م ُمـ " ؾمٌ٘مٙمؿ ُمـ " ىمقًمف وؾم٘مط

 ُمـ ظمػم ويمٜمتؿ "وًمٚمٌخ٤مري  ( مـؽؿ أؾضَؾ  أحٌد  يؽقن وٓ : ) ؿقفف

 يمريٛم٦م رواي٦م وذم ، اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م وؾمٙمقن اًمٜمّقن سمٗمتح " فمٝمراٟمٞمٝمؿ سملم أٟمتؿ

  .ًمإلؾمامقمٞمكمّ  ويمذا ، سم٤مإلومراد " فمٝمراٟمٞمف " اًمقىم٧م أيبو

 وهذا ، اعم٤ًمواة فم٤مهره اإلدراك إلنّ ،  ؾمٌؼ ُم٤م خي٤مًمػ فم٤مهره:  ؿقؾ
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 إومْمٚمّٞم٦م فم٤مهره

 صمؿّ  يدرك وم٘مد اعم٤ًمواة ُمٜمف يٚمزم ٓ اإلدراك سم٠منّ :  سمٕمْمٝمؿ وأضم٤مب

  .سم٤معم٤مل اًمّت٘مّرب قمغم راضمح اًمّذيمر هبذا وم٤مًمّت٘مّرب هذا وقمغم ، يٗمقق

٤مسمؼ ُمـ ًمٚمٛمجٛمقع " يمٜمتؿ " ذم اًمّْمٛمػم:  ي٘م٤مل أن:  وحيتؿؾ ًّ  اًم

 اًمٗم٘مراء ُمـ:  أي " قمٛمٚمٙمؿ ُمثؾ قمٛمؾ ُمـ إَّٓ  " ىمقًمف ويمذا ، واعمدرك

،  ظم٤مّص٦م ًمٚمٗم٘مراء اخلٓم٤مب أنّ  أو ، ومتّمّدق إهمٜمٞم٤مء ُمـ أو ، اًمّذيمر وم٘م٤مل

 اًمّّمٜمٗملم ُمـ يمّؾ  ومٞمٙمقن اعمذيمقرة اخلػمّي٦م ذم إهمٜمٞم٤مء يِم٤مريمٝمؿ ًمٙمـ

 .صدىم٦م وٓ سمذيمرٍ  يت٘مّرب ٓ ممّـ اً ظمػم

 ُمثؾ أدريمتؿ " اًمٌّزار قمٜمد قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم ىمقًمف ًمف ويِمٝمد

 ُم٤م ًمٙمؿ ضمٕمؾ ىمد أوًمٞمس " ذرّ  أيب طمدي٨م ذم وعمًٚمؿٍ  " ومْمٚمٝمؿ

  .احلدي٨م " صدىم٦م شمٙمٌػمة وسمٙمؾ ، صدىم٦م شمًٌٞمح٦م سمٙمؾ إنّ  ؟ شمتّمّدىمقن

 ؿمّدة عُم سم٤معم٤مل اًمّت٘مّرب سمٗمْمؾ اًمّذيمر هذا ومْمؾ شم٤ًموي ِمٙمؾواؾمتُ 

 .ومٞمف اعمِمّ٘م٦م

 ذم اعمِمّ٘م٦م ىمدر قمغم اًمّثقاب يٙمقن أن يٚمزم ٓ سم٠مّٟمف:  اًمٙمرُم٤مينّ  وأضم٤مب

 يمثػم قمغم ؾمٝمقًمتٝم٤م ُمع اًمِّمٝم٤مدة يمٚمٛم٦م سمٗمْمؾ ًمذًمؽ واؾمتدل ، طم٤مًم٦م يمّؾ 

 .اًمِّم٤مىّم٦م اًمٕم٤ٌمدات ُمـ

ؾضؾ . .إػ ؿقفف. . ادفوجريـ ؾؼراء ؾرجع:  صوفٍح  أبق ؿول: ) ؿقفف 

 ىم٤مل ؾمٛمل   قمـ قمجالن اسمـ رواي٦م ذم ُمًٚمؿ ه٤مادز (اهلل يمتقف مـ يشوء

 قمـ ؾمٝمٞمؾ قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ روح رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ ؾم٤مىمف صمؿّ  . ص٤مًمح أسمق

:  ىم٤مل ، ىمتٞم٦ٌم طمدي٨م سمٛمثؾ:  ىم٤مل صمؿّ  .ُمٜمف ـمروم٤مً  ومذيمر .هريرة أيب قمـ أسمٞمف
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 وم٘مراء ومرضمع:  ص٤مًمح أيب ىمقل هريرة أيب طمدي٨م ذم أدرج أّٟمف إَّٓ 

  .اعمٝم٤مضمريـ

 ضمٕمٗمر أظمرضمف .ُمدرضم٤مً  ؾمٝمٞمؾ قمـ ُمٕم٤موي٦م أسمق هروا ويمذا:  ىمٚم٧م

 .ُمرؾمٚم٦م اعمذيمقرة اًمّزي٤مدة أنّ  هبذا وشمٌلّم  ، اًمٗمري٤ميبّ 

 ومرضمع " وومٞمف .قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمٌّزار احلدي٨م روى وىمد

  .وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده أنّ  ىمّدُم٧م ىمد ًمٙمـ،  ُمقصقًٓ  ومذيمره " اًمٗم٘مراء

  وهق - طمٙمٞمؿ سمـ طمرام رواي٦م ُمـ اًمٗمري٤ميبّ  ضمٕمٗمر ورواه
ٍ
  سمح٤مء

ٍ
 وراء

 ىمد إهّنؿ اهلل ي٤م رؾمقَل :  ذرّ  أسمق وم٘م٤مل:  ومٞمف وىم٤مل .ذرّ  أيب قمـ - ُمٝمٛمٚمتلم

 .يِم٤مء ُمـ ي١مشمٞمف اهلل ومْمؾ ذًمؽ:  وم٘م٤مل .ٟم٘مقل ُم٤م ُمثؾ ىم٤مًمقا

 .ذرّ  أيب قمـ اًمّرواي٦م يرؾمؾ طمٙمٞمؿ سمـ طمرام أنّ  : اخلٓمٞم٥م وٟم٘مؾ

 قىي٘م اًمّٓمري٘ملم هذيـ أنّ  إَّٓ  ، إؾمٜم٤مد اًمّزي٤مدة هبذه يّمّح  لَ  هذا ومٕمغم

 .ص٤مًمح أيب ُمرؾمؾ هبام

 .قمجالن اسمـ رواي٦م ذميمذا  ( وحتؿدون وتؽّزون وتسّبحقن: )  ؿقفف

 ي٘مقل " ص٤مًمح أيب ىمقل أيْم٤مً  وومٞمف ، ظم٤مّص٦م اًمّتحٛمٞمد قمغم اًمّتٙمٌػم شم٘مديؿ

 أمّ  طمدي٨م ُمـ داود ٕيب وُمثٚمف،  " هلل واحلٛمد اهلل وؾمٌح٤من أيمؼم اهلل: 

ٌّح وحتٛمد شمٙمؼّم  " هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وًمف ، احلٙمؿ  ذم ويمذا،  " وشمً

   .قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 وشم٠مظمػم اًمّتحٛمٞمد قمغم اًمّتًٌٞمح شم٘مديؿ إطم٤مدي٨م أيمثر ذم وىمعو

 ويًت٠مٟمس ، ومٞمٝم٤م شمرشمٞم٥م ٓ أن قمغم دال   آظمتالف وهذا،  اًمّتٙمٌػم

ـّ  يّيك ٓ " اًمّّم٤محل٤مت اًم٤ٌمىمٞم٤مت طمدي٨م ذم سم٘مقًمف ًمذًمؽ  سم٠مهّي
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 .( )"سمدأت

 ٟمٗمل يتْمّٛمـ ّٕٟمف سم٤مًمّتًٌٞمح داءةاًمٌ إومم:  ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ًمٙمـ

 يتْمّٛمـ ّٕٟمف،  اًمّتحٛمٞمد صمؿّ  ، وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًم٤ٌمري قمـ اًمٜمّ٘م٤مئض

 صمؿّ  .اًمٙمامل إصم٤ٌمت اًمٜمّ٘م٤مئض ٟمٗمل ُمـ يٚمزم ٓ إذ ، ًمف اًمٙمامل إصم٤ٌمت

 يمٌػم هٜم٤م يٙمقن أن اًمٙمامل وإصم٤ٌمت اًمٜمّ٘م٤مئض ٟمٗمل ُمـ يٚمزم ٓ إذ اًمّتٙمٌػم

 سمجٛمٞمع وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اٟمٗمراده قمغم اًمّداّل  سم٤مًمّتٝمٚمٞمؾ خيتؿ صمؿّ  ، آظمر

 .ذًمؽ

 هذهو،  " صالة يمّؾ  ظمٚمػ "وًمٚمٌخ٤مري  ( صالة ـّؾ  دبر : ) ؿقفف

 وجلٕمٗمرٍ ،  " صالة يمّؾ  دسمر " ىمقًمف وهل .ًمٚمّرواي٦م ُمٗمّنة اًمّرواي٦م

 ." صالة يمّؾ  صمرإ " ذرّ  أيب طمدي٨م ذم اًمٗمري٤ميبّ 

 يٕمٜمل .ُٕمرا دسمر:  إزهرّي  ىم٤مل ، سمْمّٛمتلم ومٝمل " دسمر " رواي٦م وأُّم٤م

  .آظمره:  ؾمٙمقن صمؿّ  سمٗمتٍح :  يٕمٜمل .ودسمره،  سمْمّٛمتلم: 

 ورد ، ًمٚمج٤مرطم٦م إَّٓ  سم٤مًمّْمؿّ  ي٘م٤مل ٓ أّٟمف:  اًمّزاهد قمٛمرو أسمق واّدقمك

  .دسمر قمـ همالُمف أقمتؼ ىمقهلؿ سمٛمثؾ

 ، اًمّّمالة ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد ي٘م٤مل اعمذيمقر اًمّذيمر أنّ  .احلدي٨م وُم٘مت٣م

 أو،  ُمٕمرو٤مً  يٕمدّ  ٓ سمحٞم٨م يًػماً  يم٤من وم٢من،  اًمٗمراع قمـ ذًمؽ شم٠مظّمر ومٚمق

 ومال اًمٙمرّد  يمآي٦م اًمّّمالة سمٕمد أيْم٤مً  ورد سمام ُمتِم٤مهمالً  أو ٟم٤مؾمٞم٤مً  يم٤من

_______________ 
ىم٤مل رؾمقل اهلل : قمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ، ىم٤مل (  6602) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح  (6)

 .ؾمٌح٤من اهلل ، واحلٛمد هلل ، وٓ إًمف إَّٓ اهلل ، واهلل أيمؼم: اًمٙمالم إمم اهلل أرسمع أطم٥م :  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ٓ ييك سم٠مهيـ سمدأت
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 .يّي 

 أـثر محٚمف ًمٙمـ ، واًمٜمّٗمؾ اًمٗمرض يِمٛمؾ " صالة يمّؾ  " ىمقًمف وفم٤مهر

 ُمًٚمؿ قمٜمد قُمْجرة سمـ يمٕم٥م طمدي٨م ذم وىمع وىمد ، اًمٗمرض قمغم افعؾامء

 هؾ.  هذا وقمغم ، قمٚمٞمٝم٤م اعمٓمٚم٘م٤مت ٚمقامح ويم٠مهّنؿ ،( ) سم٤معمٙمتقسم٦م اًمّت٘مٞمٞمد

 واًمّذيمر اعمٙمتقسم٦م سملم وم٤مصالً  سمٕمده٤م سم٤مًمّراشم٦ٌم اعمٙمتقسم٦م سمٕمد اًمّتِم٤مهمؾ يٙمقن

 أقمٚمؿ واهلل ، اًمٜمّٔمر حمّؾ  ؟ ٓ أو، 

 وم٢مذا .ًمٚمجٛمٞمع اعمجٛمقع يٙمقن أن:  حيتؿؾ ( وثالثغ ثالثوً : )  ؿقفف

 أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ ومٝمٛمف اًمذي وهق ، قمنمة إطمدى واطمد ًمٙمؾ يم٤من وّزع

 .قمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ روح ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ رواه يمام .ص٤مًمح

 احلدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم أر لَ  سمؾ ، ذًمؽ قمغم ؾمٝمٞمؾ يت٤مسمع لَ  ًمٙمـ

 .اًمٌّزار قمٜمد قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم إَّٓ  قمنمة سم٢مطمدى اًمّتٍميح يمّٚمٝم٤م

 .وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده

 شمٜم٤مزع ومٗمٞمف هذا ومٕمغم ، ومرد ومرد ًمٙمؾ اعمجٛمقع أنّ  اعمراد أنّ :  وإطفر

ٌّحقن واًمّت٘مدير،  وُمّمدر فمرف ذم ٤ملأومٕم  صمالصم٤مً  صالة يمّؾ  ظمٚمػ شمً

 .يمذًمؽ وشمٙمؼّمون وحتٛمدون وصمالصملم

ًُ :  لٌ ؿَ ُش  ؿول: ) ؿقفف  :  ؾؼول احلديٌ هذا أهع بعض ؾحدث

 هق هريرة أسم٤م أنّ  فم٤مهرهو،  " سمٞمٜمٜم٤م وم٤مظمتٚمٗمٜم٤م "وًمٚمٌخ٤مري (  ومهً

 إًمٞمف هريرة أسمق رضمع اًمذي وأنّ  " إًمٞمف ومرضمٕم٧م " ىمقًمف ويمذا ، اًم٘م٤مئؾ

_______________ 
َـّ أو وم٤مقمٚمٝمـ ُدسمر يمؾ صالة : سمٚمٗمظ (  642) صحٞمح ُمًٚمؿ  (6) ُمٕم٘م٤ٌمت ٓ خيٞم٥م ىم٤مئٚمٝم

 .ُمٙمتقسم٦م ، صمالث وصمالصمقن شمًٌٞمح٦م ، وصمالث وصمالصمقن حتٛمٞمدة ، وأرسمع وصمالصمقن شمٙمٌػمة
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 .اًمّّمح٤مسم٦م سملم وىمع ذًمؽ ذم وم٤مخلالف هذا وقمغم ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  هق

 " اًم٘م٤مئؾ أنّ ،  ؾمٛمل   قمـ قمجالن اسمـ رواي٦م ذم ُمًٚمؿ سملّم  ًمٙمـ

 اًمذي وأنّ  ، ص٤مًمح أيب إمم رضمع اًمذي هق وأّٟمف ، ٛمل  ؾُم  هق " وم٤مظمتٚمٗمٜم٤م

.  هذا أهؾ سمٕمض ومحّدصم٧م:  ٛمل  ؾُم  ىم٤مل " وًمٗمٔمف . أهٚمف سمٕمض ظم٤مًمٗمف

 .ص٤مًمح أيب إمم ومرضمٕم٧م:  ىم٤مل . يمالُمف ومذيمر ، ومه٧م:  ىم٤مل ، احلدي٨م

 ُمًٚمؿٌ  ؾيقِص  لَ  ًمٙمـ ، اًمٕمٛمدة ص٤مطم٥م اىمتٍم ُمًٚمؿ رواي٦م وقمغم

 قمجالن اسمـ قمـ اًمٚمٞم٨م قمـ ىمتٞم٦ٌم قمـ احلدي٨م أظمرج وم٢مّٟمف ، اًمّزي٤مدة هذه

  .ومذيمره٤م ، اًمٚمٞم٨م قمـ احلدي٨م هذا ذم ىمتٞم٦ٌم همػم زاد:  ىم٤مل صمؿّ ، 

 أيب سمـ ؾمٕمٞمد أو اًمٚمٞم٨م سمـ ؿمٕمٞم٥م يٙمقن أن ؾحيتؿ،  اعمذيمقر واًمٖمػم

 ؾمٚمٞمامن سمـ اًمّرسمٞمع قمـ "ُمًتخرضمف" ذم قمقاٟم٦م أسمق أظمرضمف وم٘مد ، ُمريؿ

 .ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  اجلقزىمّل  وأظمرضمف ، ؿمٕمٞم٥م قمـ

 طمدي٨م ذم ؾمٛمل   قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد رواي٦م ذم أنّ  .هبذا وشمٌلّم 

٤ٌّمن اسمـ روى وىمد ، إدراضم٤مً  اًم٤ٌمب  سمـ اعمٕمتٛمر ـمريؼ ـُم احلدي٨م هذا طم

 ." إًمخ وم٤مظمتٚمٗمٜم٤م " ىمقًمف يذيمر ومٚمؿ .اعمذيمقر سم٤مإلؾمٜم٤مد ؾمٚمٞمامن

 "وٟمٙمؼمِّ أرسمٕم٤ًم وصمالصملم  "وًمٚمٌخ٤مري  ( وثالثغ ثالثو تؽّز و: )  ؿقفف

 وىمد ، ُمًٚمؿ رواي٦م ُمـ قمٚمٞمف اًمّتٜمٌٞمف شم٘مّدم يمام ٛمل  ؾُم  أهؾ سمٕمض ىمقل هقو

 .اًمّّمح٤مسم٦م سمٕمض يمالم ُمـ يمقٟمف اطمتامل شم٘مّدم

 ُمـ قمٜمده ويمذا ، اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد اًمّدرداء أيب طمدي٨م ذم ُمثٚمف ءضم٤م وىمد

 قُمْجرة سمـ يمٕم٥م طمدي٨م ُمـ عمًٚمؿٍ  وُمثٚمف ، ىمقي   سمًٜمدٍ  قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 ذم رواشمف سمٕمض ؿمّؽ  ًمٙمـ،  ذرّ  أيب طمدي٨م ُمـ ُم٤مضمف ٓسمـ وٟمحقه ،
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ـّ   .وصمالصمقن أرسمع أهّن

 قمٜمد هريرة أيب قمـ قم٤مئِم٦م أيب سمـ حمّٛمد رواي٦م ذم ُم٤م ذًمؽ وخي٤مًمػ

 ، " إًمخ ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إَّٓ  إًمف سمال اعم٤مئ٦م وخيتؿ " ومٗمٞمف داود أيب

 ذم داود ٕيب وُمثٚمف ، هريرة أيب قمـ يزيد سمـ قمٓم٤مء رواي٦م ذم عمًٚمؿٍ  ويمذا

 .ذرّ  أيب طمدي٨م ذم اًمٗمري٤ميبّ  وجلٕمٗمرٍ  ، احلٙمؿ أمّ  طمدي٨م

،  صملموصمال أرسمٕم٤مً  يٙمؼّم  سم٠من اًمّروايتلم سملم جيٛمع أن يٜمٌٖمل:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

  .إًمخ .وطمده اهلل إَّٓ  إًمف ٓ:  ُمٕمٝم٤م وي٘مقل

 إَّٓ  إًمف سمال وُمّرة،  شمٙمٌػمة سمزي٤مدة ُمّرة خيتؿ سم٠من جيٛمع سمؾ:  همػمه وىم٤مل

 .إطم٤مدي٨م سمف وردت ُم٤م وومؼ قمغم اهلل

 طمّتك "وًمٚمٌخ٤مري (  وثالثغ ثالثي مجقعفـ مـ تبؾغ حتك : ) ؿقفف

ـّ  يٙمقن ـّ  ُمٜمٝم  ًمٚمّْمٛمػم شم٠ميمٞمداً  ماًمال سمٙمن "صمالث وصمالصمقن  يمّٚمٝم

 .يم٤من اؾمؿ وهق سم٤مًمّرومع ( وصمالصمقن صمالث: )  ىمقًمف .اعمجرور

،  " وصمالصملم صمالصم٤مً  " ( )اًمقىم٧م وأيب وإصٞمكمّ  يمريٛم٦م رواي٦م وذم

ـّ  اًمٕمدد يٙمقن طمّتك واًمّت٘مدير،  حمذوف يم٤من اؾمؿ سم٠منّ  وشمقضّمف ـّ  ُمٜمٝم  يمّٚمٝم

 .وصمالصملم صمالصم٤مً 

ـّ  " ىمقًمف وذم ـّ  ُمٜمٝم  أو ًمٚمجٛمٞمع اًمٕمدد هؾ:  ّدماعمت٘م آطمتامل " يمّٚمٝم

 ؟ اعمجٛمقع

 ذًمؽ ي٘مقل ًمٙمـ،  ًمٚمجٛمٞمع اًمٕمدد أنّ  فم٤مهره٤م قمجالن اسمـ رواي٦م وذم

  .ص٤مًمح أيب اظمتٞم٤مر وهذا ، جمٛمققم٤مً 

_______________ 
 (6/603)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمٌدإول سمـ قمٞمًك اًمًجزي ( 6)
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ـّ   .أومم وهق:  قمٞم٤مض ىم٤مل ، اإلومراد همػمه قمـ اًمّث٤مسمت٦م اًمّرواي٦م ًمٙم

 .اًمٕمٓمػ سمقاو ومٞمف ًمإلشمٞم٤من اجلٛمع سمٕمْمٝمؿ ورضّمح

ـٌ  ُمريـإ ُمـ يمالً  أنّ  ئمٝمر واًمذي  سم٠مُمرٍ  يتٛمّٞمز اإلومراد أنّ  إَّٓ  ، طمً

 - ًمذًمؽ طمريم٦م يمّؾ  قمغم وًمف ، اًمٕمدد إمم حيت٤مج اًمّذايمر أنّ  وهق،  آظمر

 ُمٜمف اجلٛمع ًمّم٤مطم٥م حيّمؾ ٓ صمقاب - سمٖمػمه٤م أو سم٠مص٤مسمٕمف يم٤من ؾمقاء

 .اًمّثٚم٨م إَّٓ 

 ذم اًمّدقمقات ذم ٌخ٤مرياًم قمٜمد ٛمل  ؾُم  قمـ ورىم٤مء رواي٦م ذم وىمع: تـبقف 

ٌّحقن " احلدي٨م هذا  ." قمنماً  وشمٙمؼّمون قمنماً  وحتٛمدون قمنماً  شمً

 ورىم٤مءَ  شم٤مسمع ُمـ قمغم هريرة أيب طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم أىمػ ولَ 

 .همػمه قمـ وٓ ؾمٛمل   قمـ ٓ .ذًمؽ قمغم

 أًمٖمك صمؿّ  ، اًمّتقزيع ُمـ ؾمٝمٞمؾ شم٠مّول ُم٤م شم٠مّول يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

  .اًمٙمن

ٞم٤مق أنّ :  قمٚمٞمف ويٕمّٙمر ًّ   .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يمالم يمقٟمف ذم سيح اًم

 :  ؿمقاهد اًمٕمنم ًمرواي٦م وضمدت وىمد

 ، اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد وىّم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد وقمـ ، أمحد قمٜمد قمكمّ  قمـ ُمٜمٝم٤م

 أمّ  وقمـ ، واًمؽّمُمذّي  داود أيب وقمـ ، قمٜمده قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد وقمـ

  .اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد إٟمّم٤مرّي٦م ُم٤مًمؽ أمّ  وقمـ ، اًمٌّزار قمٜمد ؾمٚمٛم٦م

ٜم٦ّم ذح " ذم افبغقيّ  ومجع ًّ  أن بوحتامل آظمتالف هذا سملم " اًم

 إطمدى صمؿّ ،  قمنماً  قمنماً  أّوهل٤م .ُمتٕمّددة أوىم٤مت ذم صدر ذًمؽ يٙمقن

 .وصمالصملم صمالصم٤مً  وصمالصملم صمالصم٤مً  صمؿّ ،  قمنمة إطمدى قمنمة
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 سم٤مومؽماق يٗمؽمق أو ، اًمّتخٞمػم ؾمٌٞمؾ قمغم ذًمؽ يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

  .إطمقال

 أن أُمرهؿ ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ، قمٛمر واسمـ صم٤مسم٧م سمـ زيد طمدي٨م ُمـ ضم٤مء وىمد

 مخ٤ًمً  اهلل إَّٓ  إًمف ٓ ومٞمٝم٤م ويزيدوا .وقمنميـ مخ٤ًمً  ُمٜمٝم٤م ذيمر يمّؾ  ي٘مقًمقا

  .وقمنميـ

ٌّح أن أُمرٟم٤م : صم٤مسم٧م سمـ زيد وًمٗمظ  وصمالصملم صمالصم٤مً  صالة يمّؾ  دسمر ذم ٟمً

،  ُمٜم٤مُمف ذم رضمٌؾ  يتوم٠مُ  ، لمـوصمالصم أرسمٕم٤مً  وٟمٙمؼّم  وصمالصملم صمالصم٤مً  وٟمحٛمد

ٌّحقا أن حمّٛمد أُمريمؿ:  ًمف وم٘مٞمؾ :  ىم٤مل .ٟمٕمؿ:  ىم٤مل - هومذيمر - شمً

 اًمٜمٌّّل  أشمك أصٌح ومٚماّم  .اًمّتٝمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م واضمٕمٚمقا ، وقمنميـ مخ٤ًمً  اضمٕمٚمقه٤م

 واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف . وم٤مومٕمٚمقه:  وم٘م٤مل،  وأظمؼمه ملسو هيلع هللا ىلص

٤ٌّمن  .طم

 ومذيمر - اًمٜم٤ّمئؿ يرى ومٞمام إٟمّم٤مر ُمـ رضمٌؾ  رأى : قمٛمر اسمـ وًمٗمظ

ٌّح:  ًمف وم٘مٞمؾ وومٞمف .ٟمحقه  ويمؼّم  وقمنميـ مخ٤ًمً  امحدو وقمنميـ مخ٤ًمً  ؾم

 أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٠مُمرهؿ .ُم٤مئ٦م ومتٚمؽ وقمنميـ مخ٤ًمً  ؾوهٚمَّ  وقمنميـ مخ٤ًمً 

  .اًمٗمري٤ميبّ  وضمٕمٗمر اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف .ىم٤مل يمام يٗمٕمٚمقا

،  ُمٕمتؼمة إذيم٤مر ذم اعمخّمقص اًمٕمدد ُمراقم٤مة أنّ  هذا ُمـ واؾمتٜمٌط

  .وصمالصملم صمالصم٤مً  اًمّتٝمٚمٞمؾ هل٤م أوٞمٗمقا:  هلؿ ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ًمٙم٤من وإَّٓ 

 قم٘م٥م يم٤مًمّذيمر اًمقاردة إقمداد إنّ :  ي٘مقل اًمٕمٚمامء سمٕمض يم٤من وىمد

 اًمٕمدد قمغم هب٤م أيت ومزاد خمّمقص صمقاب قمٚمٞمٝم٤م رشّم٥م إذا اًمّّمٚمقات

 يٙمقن أن ٓطمتامل .اعمخّمقص اًمّثقاب ذًمؽ ًمف حيّمؾ ٓ اعمذيمقر
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 .اًمٕمدد ذًمؽ سمٛمج٤موزة شمٗمقت وظم٤مّصّٞم٦م طمٙمٛم٦م إقمداد ًمتٚمؽ

 ، ٟمٔمرٌ  وومٞمف:  "اًمؽّمُمذّي  ذح" ذم اًمٗمْمؾ أسمق احل٤مومظ ؿمٞمخٜم٤م ىم٤مل

 اًمّثقاب ًمف ومحّمؾ سمف اإلشمٞم٤من قمغم اًمّثقاب رشّم٥م اًمذي سم٤معم٘مدار أشمك ّٕٟمف

 ًمذًمؽ ُمزيٚم٦م اًمّزي٤مدة شمٙمقن يمٞمػ ضمٜمًف ُمـ قمٚمٞمف زاد وم٢مذا ، سمذًمؽ

  .ٟمتٝمكا .؟ طمّمقًمف سمٕمد اًمّثقاب

 إًمٞمف آٟمتٝم٤مء قمٜمد ٟمقى وم٢من ، سم٤مًمٜمّّٞم٦م ومٞمف احل٤مل يٗمؽمق أن ويٛمٙمـ

 ، حم٤مًم٦م ٓ ؿمٞمخٜم٤م ىم٤مل يمام وم٤مُٕمر سم٤مًمّزي٤مدة أشمك صمؿّ  اًمقارد إُمر اُمتث٤مل

 قمغم هق ومرشّمٌف ُمثالً  قمنمة قمغم رشّم٥م اًمّثقاب يٙمقن سم٠من ٟمّٞم٦م سمٖمػم زاد وإن

  .اعم٤ميض اًم٘مقل ومٞمّتجف ُم٤مئ٦م

 اًمّزي٤مدة اعمٙمروه٦م اًمٌدع ُمـ:  وم٘م٤مل ."اًم٘مقاقمد" ذم اًم٘مراذمّ  سم٤مًمغ وىمد

 أن ؿمٞمئ٤مً  طمّدوا إذا اًمٕمٔمامء ؿم٠من ٕنّ  ، قم٤مً ذ اعمحدودة اعمٜمدوسم٤مت ذم

  .ٟمتٝمكا .ًمألدب ُمًٞمئ٤مً  قمٜمف اخل٤مرج ويٕمدّ  قمٜمده يقىمػ

 زيد ومٚمق ؾمّٙمر أوىمّٞم٦م ومٞمف ُمثالً  يٙمقن سم٤مًمّدواء اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمّثٚمف وىمد

 اًمّدواء ذم إوىمّٞم٦م قمغم اىمتٍم ومٚمق ، سمف آٟمتٗم٤مع ًمتخٚمػ أظمرى أوىمّٞم٦م ومٞمف

ّٙمر ُمـ اؾمتٕمٛمؾ صمؿّ  ًّ   .آٟمتٗم٤مع يتخٚمػ لَ  ؿم٤مء ُم٤م ؽذًم سمٕمد اًم

 خمّمقص قمدد ُمٜمٝم٤م ًمٙمؾ   ورد إذا اعمتٖم٤ميرة إذيم٤مر أنّ  ذًمؽ وي١مّيد

 اًمٕمدد قمغم اًمّزي٤مدة حتًـ لَ  ُمتقاًمٞم٦م سمجٛمٞمٕمٝم٤م اإلشمٞم٤من ـمٚم٥م ُمع

 ًمٚمٛمقآة يٙمقن أن ٓطمتامل،  اعمقآة ىمٓمع ُمـ ذًمؽ ذم عم٤َِم،  اعمخّمقص

 .أقمٚمؿ واهلل ، سمٗمقاهت٤م شمٗمقت ظم٤مّص٦م طمٙمٛم٦م ذًمؽ ذم
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 ٓ ٟمّّم٤مً  اًمٖمٜمّل  ومْمؾ احلدي٨م هذا ذم:  ( ) اعمُٝمٚم٥َّم قمـ سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 ، قمٚمٞمٝمام اهلل اومؽمض ومٞمام واًمٗم٘مػم اًمٖمٜمّل  أقمامل اؾمتقت إذا ، شم٠مويالً 

 ًمٚمٗم٘مػم ؾمٌٞمؾ ٓ مم٤ّم وٟمحقه٤م اًمّّمدىم٦م ُمـ اًمؼمّ  قمٛمؾ ومْمؾ طمٞمٜمئذٍ  ومٚمٚمٖمٜمّل 

  .إًمٞمف

 خيّص  ًمٗمْمؾا هذا أنّ  إمم ذه٥م اعمتٙمٚمٛملم سمٕمض ورأي٧م:  ىم٤مل

 وهمٗمؾ ، اعمذيمقر اًمّذيمر قمغم اعمؽمشّم٥م اًمٗمْمؾ:  أي ، همػمهؿ دون اًمٗم٘مراء

 ومجٕمؾ،  " صٜمٕمتؿ ُم٤م ُمثؾ صٜمع ُمـ إَّٓ  " احلدي٨م ٟمٗمس ذم ىمقًمف قمـ

  .يم٤من ُمـ يم٤مئٜم٤مً  ًم٘م٤مئٚمف اًمٗمْمؾ

 سم٠من " ي١مشمٞمف اهلل ومْمؾ ذًمؽ " ىمقًمف سمٕمْمٝمؿ شم٠مّول:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 سمف حيّمؾ اًمذي اًمٕمٛمؾ قمغم اعمؽمشّم٥م اًمّثقاب إمم راضمٕم٦م اإلؿم٤مرة:  ىم٤مل

 ٓ سمف أظمؼمشمٙمؿ اًمذي اًمّثقاب ذاك:  ىم٤مل ومٙم٠مّٟمف ، اهلل قمٜمد اًمّتٗمْمٞمؾ

 سمٗمْمؾ هق وإّٟمام ، اًمّّمدىم٦م سمح٥ًم وٓ اًمّذيمر سمح٥ًم أطمد يًتحّ٘مف

  .اهلل

  .يٕم٤مروف ُم٤م إًمٞمف اوٓمّره وًمٙمـ ، ٕمدٌ سمُ  ومٞمف اًمّت٠مويؾ وهذا:  ىم٤مل

 إمم اطمتٞم٤مج همػم ُمـ ممٙمـ ٕم٤مروفي ُم٤م وسملم سمٞمٜمف اجلٛمع سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

ػ ًّ  .اًمّتٕم

 ومّْمؾ أّٟمف اًمٜمّّص  ُمـ اًم٘مري٥م احلدي٨م فم٤مهر:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

  .شم٘مّدم ُم٤م إمم يِمػم يم٠مّٟمف ُمًتٙمره سمت٠مويؾٍ  شم٠مّوًمف اًمٜم٤ّمس وسمٕمض ، اًمٖمٜمّل 

 اعم٤مًمّٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة وومّْمٚم٧م شم٤ًموي٤م إن أهّنام اًمٜمّٔمر ي٘متْمٞمف واًمذي:  ىم٤مل

_______________ 
  (.6/66)شمرَجتف شم٘مدُم٧م .آؾمديسمـ أيب صٗمرة أؾمٞمد سمـ قمٌد اهلل   اعمٝمٚم٥م سمـ أمحد(6)
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 شم٤ًموي٤م إذا اًمٜمّٔمر وإّٟمام ، ومٞمف ؿمّؽ  ٓ وهذا ، ؾأومْم اًمٖمٜمّل  يٙمقن أّٟمف

 .؟ أومْمؾ أهّيام ومٞمف هق ُم٤م سمٛمّمٚمح٦مٍ  ُمٜمٝمام يمّؾ  واٟمٗمرد

 اعمتٕمّدي٦م اعمّم٤مًمح أنّ  ي٘متيض وم٤مًم٘مٞم٤مس،  اًمّثقاب سمزي٤مدة اًمٗمْمؾ ّن ومُ  إن

 .اًمٖمٜمّل  ومٞمؽمضّمح اًم٘م٤مسة ُمـ أومْمؾ

 هل٤م حيّمؾ وم٤مًمذي،  اًمٜمّٗمس صٗم٤مت إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم سم٤مٕذف ّن ومُ  وإن

 مجفقر ذهى وُمـ صَمؿَّ  ، اًمٗم٘مر ومٞمؽمضّمح أذف اًمٗم٘مر سم٥ًٌم اًمّتٓمٝمػم ُمـ

  .اًمّّم٤مسمر اًمٗم٘مػم شمرضمٞمح إمم افّصقؾّقي

 .أؿقال مخسي اعم٠ًمًم٦م هذه ذم ًمٚمٕمٚمامء:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 ، إؿمخ٤مص سم٤مظمتالف خيتٚمػ : رابعفو ، اًمٙمٗم٤مف إومْمؾ:  ثوفثفو

  .اًمّتقىّمػ:  خومسفو

 .سمح٤مهل٤م شمٌ٘مك اًمٗم٘مر ؿمٙمقى أنّ  دي٨ماحل ىمْمّٞم٦م:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

 اعم٘مٞمؿ واًمٜمّٕمٞمؿ اًمٕمال اًمّدرضم٤مت حتّمٞمؾ يم٤من ُم٘مّمقدهؿ سم٠منّ :  وأضم٤مب

  .ٟمتٝمكا .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّدصمقر أهؾ قمـ اًمّزي٤مدة ٟمٗمل ٓ أيْم٤مً  هلؿ

  .اعم٤ًمواة ـمٚم٥م يم٤من إّٟمام ُم٘مّمقدهؿ أنّ  ئمٝمر واًمذي

 ٌّمءاًم ُمتٛمٜمّل أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يٕمٚمؿ أن ىمٌؾ وىمع اجلقاب أنّ  وئمٝمر

 اسمـ طمدي٨مذم اًمّمحٞمحلم ُمـ  يمام إضمر ذم ًمٗم٤مقمٚمف ذيٙم٤مً  يٙمقن

 اًمؽّمُمذّي  رواي٦م ذم وم٢منّ ،  " اصمٜمتلم ذم إَّٓ  طمًد ٓ " أّوًمف اًمذي ُمًٕمقد

 ذم اًمٜمّّٞم٦م ص٤مدق يم٤من إذا واعمتٛمٜمّل اعمٜمٗمؼ سم٠منّ :  اًمّتٍميح آظمر وضمف ُمـ

 .( ) ؾمقاء إضمر

_______________ 
ي٘مقل وومٞمف  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل : قمـ أيب يمٌِم٦م إٟمامري (  6066) ؾمٜمـ اًمؽمُمذي (6)
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ـّ  ُمـ : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ويمذا  هب٤م يٕمٛمؾ ُمـ وأضمر أضمره٤م ومٚمف طمًٜم٦م ؾمٜم٦ّم ؾم

 يم٤مٟمقا اًم٘مّّم٦م هذه ذم اًمٗم٘مراء وم٢منّ  ( ) " رء أضمره ُمـ يٜم٘مص أن همػم ُمـ

٥ٌم ًّ ،  ىمقًمف ذم ُمٕمٝمؿ اؾمتقوا وم٢مذا ، اعمذيمقر اًمّذيمر إهمٜمٞم٤مء شمٕمّٚمؿ ذم اًم

٥ٌم سم٠مضمر اًمٗم٘مراء اُمت٤مز ًّ  ي٘م٤موم ذًمؽ ومٚمٕمؾ ، اًمّتٛمٜمّل إمم ُمْم٤موم٤مً  اًم

 .سم٤معم٤مل اًمّت٘مّرب

 اًمٖمٜمّل  وؿمٙمر،  اًمٕمٞمش ؿمٔمػ قمغم ًمٗم٘مػما صؼم سملم اعم٘م٤مي٦ًم وشمٌ٘مك

 .أظمر قمغم أطمدمه٤م شمٗمْمٞمؾ ذم اًمؽّمّدد وىمع وُمـ صَمؿَّ  ، سم٤معم٤مل اًمّتٜمّٕمؿ قمغم

  .شم٘مّدم ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م وذم

 سمف يٚمحؼ سمام جيٞم٥م أن اخلالف ومٞمٝم٤م ي٘مع ُم٠ًمًم٦م قمـ ؾمئؾ إذا اًمٕم٤مل أنّ 

 اخلالف ي٘مع ًمئال اًمٗم٤موؾ ، سمٜمٗمس جيٞم٥م وٓ ، اًمٗم٤موؾ درضم٦م اعمٗمْمقل

 سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل يمذا ،

 أُمر قمغم أدًّمٙمؿ ٓأَ  " سم٘مقًمف أضم٤مب ملسو هيلع هللا ىلص يمقٟمف ُمـ أظمذه ويم٠مّٟمف

  .سمذًمؽ ُمٜمٙمؿ أومْمؾ هؿ ٟمٕمؿ:  ىمقًمف قمـ وقمدل " ومٞمف شم٤ًمووهنؿ

 ًممظمر ُم٤م ٟمٔمػم ًمف يٙمقن أن اعمرء متٜمّلوهل  ، اًمٖمٌٓم٦م ذم اًمّتقؾمٕم٦م وومٞمف

_______________ 
قمٌد رزىمف اهلل ُم٤مًٓ وقمٚماًم ومٝمق  .رإٟمام اًمدٟمٞم٤م ٕرسمٕم٦م ٟمٗم: ىم٤مل  .أطمدصمٙمؿ طمديث٤ًم وم٤مطمٗمٔمقه: 

وقمٌد رزىمف اهلل ، ومٝمذا سم٠مومْمؾ اعمٜم٤مزل  .يت٘مل ومٞمف رسمف ويّمؾ ومٞمف رمحف ويٕمٚمؿ هلل ومٞمف طم٘م٤مً 

 .ًمق أنَّ زم ُم٤مًٓ ًمٕمٛمٚم٧ُم سمٕمٛمؾ ومالن ومٝمق ٟمٞمتف: ي٘مقل  .قمٚماًم وَل يرزىمف ُم٤مًٓ ومٝمق ص٤مدق اًمٜمٞم٦م

ٓ يت٘مك  .اًم ومٝمق خيٌط ذم ُم٤مًمف سمٖمػم قمٚمؿٍ وقمٌد رزىمف اهلل ُم٤مًٓ وَل يرزىمف قمٚم، وم٠مضمرمه٤م ؾمقاء 

وقمٌد َل ، ومٝمذا سم٠مظم٨ٌم اعمٜم٤مزل . وٓ يٕمٚمؿ هلل ومٞمف طم٘م٤ًم ، رمحف  فوٓ يّمؾ ومٞم، رسمف  فومٞم

 .ًمق أنَّ زم ُم٤مًٓ ًمٕمٛمٚم٧م ومٞمف سمٕمٛمؾ ومالٍن ومٝمق ٟمٞمتف: يرزىمف اهلل ُم٤مًٓ وٓ قمٚماًم ومٝمق ي٘مقل 

  هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح: ىم٤مل أسمق قمٞمًك . ومقزرمه٤م ؾمقاء

 .ُمـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمٌد اهلل (  6362) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  (6)
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  .ذُمقماعم احلًد وسملم سمٞمٜمٝم٤م واًمٗمرق قمٜمف ، يزول أن همػم ُمـ

 إهمٜمٞم٤مء عم٤ٌمدرة اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمّدرضم٤مت اعمحّّمٚم٦م إقمامل إمم اعم٤ًمسم٘م٦م وومٞمف

 ُمـ إَّٓ  " ىمقًمف أنّ  ُمٜمف ومٞم١مظمذ ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمر ولَ  ، سمٚمٖمٝمؿ سمام اًمٕمٛمؾ إمم

 ذًمؽ سمٖمػم أّوًمف عمـ ظمالوم٤مً  وإهمٜمٞم٤مء ًمٚمٗم٘مراء قم٤ممّ  " قمٛمؾ

ٝمؾ اًمٕمٛمؾ أنّ  وومٞمف ًّ  .اًمِّم٤مّق  اًمٕمٛمؾ ومْمؾ ص٤مطمٌف سمف يدرك ىمد اًم

 .اًمّّمٚمقات قم٘م٥م اًمّذيمر ومْمؾ وومٞمف

 ذم ّٕٟمف اًمّّمالة قم٘مٞم٥م اًمّدقم٤مء ومْمؾ قمغم افبخوريّ  سمف واؾمتدل

 .اًمّدقم٤مء إضم٤مسم٦م ومٞمٝم٤م يردمك وم٤موٚم٦م أوىم٤مت وٕهّن٤م ، ُمٕمٜم٤مه٤م

ٙم٤مً  ، ينمع ٓ اًمّّمالة سمٕمد اًمّدقم٤مء أنّ :  بعضفؿ زظؿو ًّ  ُمتٛم

 قم٤مئِم٦م قمـ احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف اًمذي سم٤محلدي٨م

الم أٟم٧م اًمٚمٝمؿّ :  ي٘مقل ُم٤م ىمدر إَّٓ  يث٧ٌم ٓ ؿؾمٚمَّ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من:  ًّ  اًم

الم وُمٜمؽ ًّ   .واإليمرام اجلالل ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م اًم

 هٞمئتف قمغم ضم٤مًم٤ًمً  اؾمتٛمراره ٟمٗمل اعمذيمقر سم٤مًمٜمّٗمل اعمراد أنّ :  واجلقاب

الم ىمٌؾ ًّ  صغمَّ  إذا يم٤من أّٟمف،  صم٧ٌم وم٘مد ، يمرذُ  ُم٤م ي٘مقل أن سم٘مدر إَّٓ  اًم

 أّٟمف قمغم اًمّّمالة سمٕمد اًمّدقم٤مء ُمـ ورد ُم٤م حٛمؾومٞمُ ،  ( ) أصح٤مسمف قمغم أىمٌؾ

  .أصح٤مسمف قمغم سمقضمٝمف ي٘مٌؾ أن سمٕمد ي٘مقًمف يم٤من

 إيّن  .ُمٕم٤مذ ي٤م:  ًمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ،  ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ صم٧ٌم ىمدو

ٌّؽ واهلل  قمغم أقمٜمّل اًمٚمٝمؿّ :  شم٘مقل أن صالة يمّؾ  دسمر شمدع ومال ، ٕطم

_______________ 
واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م زيد سمـ ، ُمـ طمدي٨م ؾمٛمرة (  334) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .ظم٤مًمد وُمـ طمدي٨م أٟمس 
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 وصّححف واًمٜم٤ًّمئّل  داود أسمق أظمرضمف .٤مدشمؽقمٌ وطمًـ وؿمٙمرك ذيمرك

٤ٌّمن اسمـ  .واحل٤ميمؿ طم

 واًمٗم٘مر اًمٙمٗمر ُمـ سمؽ أقمقذ إيّن  اًمٚمٝمؿّ  : ىمقل ذم سمٙمرة أيب وطمدي٨م

ـّ  يدقمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  اًم٘مؼم،يم٤من وقمذاب  أمحد أظمرضمف .صالة يمّؾ  دسمر هب

 .احل٤ميمؿ وصّححف واًمٜم٤ًّمئّل  واًمؽّمُمذّي 

:  اًمّمالة دسمر ٜمٝمـُم يتٕمقذ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل نَّ أ،  ؾمٕمد وطمدي٨م

 ، اًمٕمٛمر أرذل إمم أرد أن سمؽ وأقمقذ ، اجلٌـ ُمـ سمؽ أقمقذ إين اًمٚمٝمؿ

أظمرضمف  .اًم٘مؼم قمذاب ُمـ سمؽ وأقمقذ ، اًمدٟمٞم٤م ومتٜم٦م ُمـ سمؽ وأقمقذ

 .اًمٌخ٤مري
 يمّؾ  دسمر ذم يدقمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م .أرىمؿ سمـ زيد وطمدي٨م

 داود أسمق أظمرضمف احلدي٨م .رء يمّؾ  ورّب  رسّمٜم٤م اًمٚمٝمؿّ :  صالة

 .٤ًمئّل واًمٜمّ 

 اًمٚمٝمؿّ :  اًمّّمالة ُمـ اٟمٍمف إذا ي٘مقل يم٤من " رومٕمف صٝمٞم٥م وطمدي٨م

٤ٌّمن اسمـ وصّححف،  اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف .احلدي٨م .ديٜمل زم أصٚمح  وهمػم طم

  .ذًمؽ

 .اًمّتِمّٝمد وهق آظمره٤م ىمرب صالة يمّؾ  سمدسمر اعمراد:  ىمٞمؾ وم٢من

الم سمٕمد سمف واعمراد ، صالة يمّؾ  دسمر سم٤مًمّذيمر إُمر ورد ىمد:  ىمٚمٜم٤م ًّ  اًم

  .خي٤مًمٗمف ُم٤م يث٧ٌم طمّتك هذا ومٙمذا ، وظوً إمج

 أّي  .اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىمٞمؾ : ُأُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرج وىمد

 .اعمٙمتقسم٤مت اًمّّمٚمقات ودسمر إظمػم اًمٚمٞمؾ ضمقف:  ىم٤مل ؟ أؾمٛمع اًمّدقم٤مء
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  .طمًـ:  وىم٤مل

 اًمّدقم٤مء : ىم٤مل اًمّّم٤مدق حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر رواي٦م ُمـ اًمّٓمؼمّي  وأظمرج

 قمغم اعمٙمتقسم٦م يمٗمْمؾ .اًمٜم٤ّمومٚم٦م سمٕمد اًمّدقم٤مء ُمـ ؾأومْم اعمٙمتقسم٦م سمٕمد

 .اًمٜم٤ّمومٚم٦م

سم٤مب اًمذيمر "ذم  يمر اًمٌخ٤مري حلدي٨م اعمٖمػمة وأيب هريرة ذِ  وُمٜم٤مؾم٦ٌم

 اًمّذيمر ؿمٖمٚمف إذا ًمٚمّداقمل حيّمؾ ُم٤م ًمف حيّمؾ اًمّذايمر أنّ  "سمٕمد اًمدقم٤مء 

 ؿمٖمٚمف ُمـ:  شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل : رومٕمف قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم يمام اًمّٓمٚم٥م قمـ

٤مئٚملم أقمٓمل ُم٤م أومْمؾ أقمٓمٞمتف تلُم٠ًمًم قمـ ذيمري ًّ  اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف .اًم

  .ًملّم  سمًٜمدٍ 

 .ُم٠ًمًمتل قمـ وذيمري اًم٘مرآن ؿمٖمٚمف ُمـ : سمٚمٗمظ ؾمٕمٞمد أيب وطمدي٨م

ٜمف اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف احلدي٨م ًّ   .وطم

 إنّ :  عمَِـ ىم٤مل ظمالوم٤مً  اعمتٕمّدي ي٤ًموي ىمد اًم٘م٤مس اًمٕمٛمؾ أنّ  وومٞمف

ٌّف ، ُمٓمٚم٘م٤مً  أومْمؾ اعمتٕمّدي الم قمٌد سمـ اًمّديـ قمزّ  اًمِّمٞمخ ذًمؽ قمغم ٟم ًّ  .اًم
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 الحديث الدادس والثمانون
 وهلَ  مخقصيٍ  دم صذ   ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  أنّ :  ظـفو اهلل ريض ظوئشي ظـ - 215

 بخؿقصتل اذهبقا:  ؿول,  اككف ؾؾاّم  , كظرةً  أظالمفو إػ ؾـظر .أظالمٌ 

 ـظ آكػوً  تـلأهلْ  ؾنّّنو .جفؿٍ  أيب بلكبجوكّقي وأتقين,  جفؿٍ  أيب إػ هذه

 ( ).صاليت

 ـسوء:  وإكبجوكقي .أظالم فف مربع ـسوء اخلؿقصي: ؿول ادصـ ػ 

 ؽؾقظ

 وهل ، اعمٝمٛمٚم٦م وسم٤مًمّّم٤مد اعمٞمؿ ويمن اعمٕمجٛم٦م سمٗمتح ( مخقصي) :  ؿقفف

 اًمٙم٤ًمء ًّٛمكيُ  وٓ ، أقمالم هل٤م ُمرسّمٕم٦م ظمزّ  أو أؾمقد صقف ُمـ يم٤ًمء

 .قمٚمؿ هل٤م يم٤من إن إَّٓ  مخٞمّم٦م

 وختٗمٞمػ اعمقطّمدة ويمن اًمٜمّقن وؾمٙمقن زةاهلٛم سمٗمتح:  وإٟمٌج٤مٟمّٞم٦م

 .ًمف قمٚمؿ ٓ همٚمٞمظ يم٤ًمء ، اًمٜم٦ًٌّم ي٤مء اًمٜمّقن وسمٕمد اجلٞمؿ

 يمٌش ي٘م٤مل ، اعمقطّمدة ويمذا ، ويمنه٤م مهزشمف ومتح جيقز:  صمٕمٚم٥م وىم٤مل

 .يمذًمؽ أٟمٌج٤مينّ  ويم٤ًمء  اًمّّمقف يمثػم ، ُمٚمتّٗم٤مً  يم٤من إذا أٟمٌج٤مينّ 

 اًمٌٚمد ُمٜم٩ٌم إمم بُمٜمًق أّٟمف زقمؿ ُمـ قمغم اعمديٜمّل  ُمقؾمك أسمق وأٟمٙمر

  .سم٤مًمِّم٤مم اعمٕمروف

:  وم٘مٚم٧َم  .اًم٤ٌمء ومتح٧م ُمٜم٩ٌم إمم ٟم٧ًٌم إذا:  اًمّّمح٤مح ص٤مطم٥م ىم٤مل

_______________ 
ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري (  662) وُمًٚمؿ (  6324،  264،  022) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م سمف

قمـ هِم٤مم قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م (  662) ووصٚمف ُمًٚمؿ ، ُمٕمّٚم٘م٤ًم (  022) ي وًمٚمٌخ٤مر    

 .ٟمحقه



 161 باب الذكر عِقب الصالة   الصالة كتاب   

  .ُمٜمٔمراينّ  خمرج أظمرضمقه ُمٜمٌج٤مينّ  يم٤ًمء

 وٟمًٌقا،  اًمٕمرب سمف شمٙمٚمٛم٧م أقمجٛمّل  ُمقوع ُمٜم٩ٌم:  اجلٛمٝمرة وذم

  .اعمٜمٌج٤مٟمّٞم٦م اًمّثٞم٤مب إًمٞمف

جًت٤مينّ  طم٤مشمؿ أسمق وىم٤مل ًّ  ي٘م٤مل وإّٟمام .٤مينّ أٟمٌج يم٤ًمء ي٘م٤مل ٓ:  اًم

  .اًمٕم٤مُّم٦م ومٞمف ختٓمئ مم٤ّم وهذا:  ىم٤مل ، ُمٜمٌج٤مينّ 

 إمم اًمٜم٦ًٌّم هذه أنّ  اًمّّمقاب:  وم٘م٤مل .شم٘مّدم يمام ُمقؾمك أسمق وشمٕمّ٘مٌف

 .أقمٚمؿ واهلل ، أٟمٌج٤من ًمف ي٘م٤مل ُمقوع

 "وًمٚمٙمِمٛمٝمٜمل  .يمذا ًمأليمثر وهق اًمّمحٞمح ( جفؿ أيب إػ: )  ؿقفف

 اًم٘مرّر  طمذيٗم٦م سمـ قم٤مُمر لويؼو،  اهلل قمٌٞمد هقو .سم٤مًمتّمٖمػم "ضمٝمٞمؿ 

 .ُمِمٝمقر صح٤ميبّ  اًمٕمدوّي 

 يمام ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  أهداه٤م يم٤من ّٕٟمف 5 اخلٛمٞمّم٦م سم٢مرؾم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ظمّّمف وإّٟمام

 أسمق أهدى : ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ "اعمقـّم٠م" ذم ُم٤مًمؽ رواه

 ، اًمّّمالة ومٞمٝم٤م ومِمٝمد قمٚمؿ هل٤م مخٞمّم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم طمذيٗم٦م سمـ ضمٝمؿ

 .ضمٝمؿ أيب إمم اخلٛمٞمّم٦م هذه رّدي:  ىم٤مل،  اٟمٍمف ومٚماّم 

 ُمرؾمؾ وضمف ُمـ وم٠مظمرج ، ذًمؽ خي٤مًمػ ُم٤م سمّٙم٤مرٍ  سمـ اًمّزسمػم قمٜمد ووىمع

 وسمٕم٨م،  إطمدامه٤م ومٚمٌس ؾمقداويـ سمخٛمٞمّمتلم أيت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ،

 .ضمٝمؿ أيب إمم إظمرى

ي٤م :  وم٘مٞمؾ ، ضمٝمؿ ٕيب يمردّي٤مً  وأظمذ " أظمرى ـمريؼ ُمـ داود وٕيب

  . اًمٙمردّي  ـُم ظمػماً  يم٤مٟم٧م اخلٛمٞمّم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقَل 

 قمٚمٞمف يردّ  لَ  أّٟمف ًمٞمٕمٚمٛمف همػمه٤م صمقسم٤مً  ُمٜمف ـمٚم٥م إّٟمام:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل
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 ُمـ قمٓمّٞمتف قمٚمٞمف رّدت إذا اًمقاه٥م أنّ  وومٞمف:  ىم٤مل ، سمف اؾمتخٗم٤موم٤مً  هدّيتف

  .يمراه٦م همػم ُمـ ي٘مٌٚمٝم٤م أن ومٚمف .ومٞمٝم٤م اًمّراضمع هق يٙمقن أن همػم

 سمٕمده٤م واًمتل اًمّزسمػم ورواي٦م ، واطمدة أهّن٤م قمغم ُمٌٜمّل  وهذا:  ىمٚم٧م

 سم٤مًمّتٕمّدد شمٍّمح

ـِ  ضمٝمؿ أسمك سم٠مٟمٌج٤مٟمٞم٦م "وًمٚمٌخ٤مري (  جفؿٍ  أيب بلكبجوكّقي: ) ؿقفف   سم

 اخلؼم ذم درجُمُ  فٟمًٌِ  وسم٘مٞم٦م ." يمٕم٥م سمـ قمدى سمٜمك ُمـ هم٤مٟمؿ سمـ طمذيٗم٦مَ 

 ؿمٝم٤مب اسمـ يمالم ُمـ

 إذا سم٤مًمٙمن لهلَِ  ي٘م٤مل ." ؿمٖمٚمتٜمل "ذم رواي٦م هلام  ( أهلتـل: )  ؿقفف

 .ًمٕم٥م إذا ٗمتحسم٤مًم ٤موهَلَ  ، همٗمؾ

:  أي .اًمٌّمء ائتٜم٤مف ُمـ ُم٠مظمقذٌ  وهق ، ىمري٤ٌمً :  أي ( آكػوً : )  ؿقفف

 .اسمتدائف

 .ىمٞمؾ يمذا ، ومٞمٝم٤م احلْمقر يمامل قمـ:  أي ( صاليت ظـ: )  ؿقفف

 سمـ هِم٤مم وىم٤مل، قمٚمَّ٘مٝم٤م اًمٌخ٤مري قم٘م٥م احلدي٨م  تلاًم واًمّٓمريؼ

 وأٟم٤م ، ٛمٝم٤مقمٚمِ  إمم أٟمٔمر يمٜم٧م:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ قمروة

،  ذًمؽ ُمـ رء ًمف ي٘مع لَ  أّٟمف قمغم شمدّل  .شمٗمتٜمٜمل أن وم٠مظم٤مف اًمّمالة ذم

 " ومٙم٤مد " ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم ويمذا ." وم٠مظم٤مف " ًم٘مقًمف ي٘مع أن ظمٌم وإّٟمام

 .إومم اًمّرواي٦م ومٚمت١مّول
 وأسمق وُمًٚمؿ ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ أمحد أظمرضمف .وـمريؼ هِم٤مم سمـ قمروة

  .اًمٚمٗمظ ذاه ـمرىمٝمؿ ُمـ رء ذم أر ولَ  ، ـمري٘مف ُمـ داود

 ، ؼاعمٕمٚمَّ  اًمٚمٗمظ هذا ُمـ ىمري٥م اعمقـّم٠م قمـ ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمٚمٗمظ .ٟمٕمؿ
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 ." يٗمتٜمٜمل ومٙم٤مد اًمّّمالة ذم قمٚمٛمٝم٤م إمم ٟمٔمرت وم٢ميّن  ":  وًمٗمٔمف

 " يم٤مدت " ىمقًمف قمغم " أهلتٜمل " ىمقًمف سمحٛمؾ افّروايتغ بغ واجلؿع

 .اإلهل٤مء وىمقع ًمتحّ٘مؼ ٓ اًم٘مرب ذم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م إومم إـمالق ومٞمٙمقن

 ، اًمّّمالة ُمّم٤مًمح إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمّرؾمقل ُم٤ٌمدرة ومٞمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 يٚمزم ومال ضمٝمؿ أيب إمم سم٤مخلٛمٞمّم٦م سمٕمثف وأُّم٤م .ومٞمٝم٤م خيدش ًمٕمٚمف ُم٤م وٟمٗمل

 هب٤م سمٕم٨م طمٞم٨م قمٓم٤مرد طمٚم٦م ذم ىمقًمف وُمثٚمف .اًمّّمالة ذم يًتٕمٛمٚمٝم٤م أن ُمٜمف

 ذًمؽ يٙمقن أن:  وحيتؿؾ،  " ًمتٚمًٌٝم٤م إًمٞمؽ هب٤م أسمٕم٨م لَ  إيّن  " قمٛمر إمم

 ." شمٜم٤مضمل ٓ ُمـ أٟم٤مضمل وم٢ميّن  يمؾ " ىمقًمف ضمٜمس ُمـ

 إص٤ٌمغ ُمـ اًمّّمالة قمـ يِمٖمؾ ُم٤م يمّؾ  يمراهٞم٦م ُمٜمف ويًتٜمٌط

 إًمٞمٝمؿ واإلرؾم٤مل إصح٤مب ُمـ اهلدّي٦م ىمٌقل وومٞمف .وٟمحقه٤م واًمٜمّ٘مقش

  .ُمٜمٝمؿ واًمّٓمٚم٥م

  .اًمّّمٞمٖم٦م ذيمر ًمٕمدم اعمٕم٤مـم٤مة صّح٦م قمغم اًم٤ٌمضمّل  سمف واؾمتدل

 ذم شم٠مصمػماً  اًمّٔم٤مهرة وإؿمٞم٤مء ًمٚمّّمقر سم٠منّ  إيذانٌ  ومٞمف:  اًمّٓمٞمٌّل  وىم٤مل

 .دوهن٤م قمّٛمـ ومْمالً  يٕمٜمل ، اًمّزيمّٞم٦م واًمٜمّٗمقس اًمّٓم٤مهرة اًم٘مٚمقب

 وشمِمديد اعمثٜم٤ّمة سمٙمن روايتٜم٤م ذم " شمٗمتٜمّل أن وم٠مظم٤مف " ىمقًمف : تـبقفٌ 

 ُمـ أّوًمف سمٗمتح وهق إومم اًمٜمّقن سم٢مفمٝم٤مر اًم٤ٌمىملم رواي٦م وذم ، اًمٜمّقن

 .اًمّثالصمّل 

صمؿ روى طمدي٨م  .سم٤مب آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة: ٤مري ىم٤مل اًمٌخ: تؽؿقؾ 

 وم٘م٤مل؟  اًمّمالة ذم آًمتٗم٤مت قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مًم٧م:  ىم٤مًم٧م، قم٤مئِم٦م 

صمؿ أورد طمدي٨م  .اًمٕمٌد صالة ُمـ اًمِمٞمٓم٤من خيتٚمًف اظمتالس هق :
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 .اًم٤ٌمب

 اًمٙمراه٦م قمغم دلَّ  أورده اًمذي احلدي٨م ًمٙمـ 5 فطمٙمٛمَ  ٌخ٤مرياًم يٌلم لَ 

  .ًمٚمتٜمزيف أهن٤م قمغم اجلؿفقر ًمٙمـ 5 إمجوع وهق

  .افظوهر أهؾ ؿقل وهق ، ًمٚميورة إٓ حيرم:  ادتقيل وؿول

 قمدة اًمٌخ٤مري ذط همػم قمغم سحي٤مً  آًمتٗم٤مت يمراهٞم٦م ذم وورد

 .أطم٤مدي٨م

 اهلل يزال ٓ:  رومٕمف ذر أيب طمدي٨م ُمـ ظمزيٛم٦م واسمـ أمحد قمٜمد:  ُمٜمٝم٤م

 قمٜمف وضمٝمف سف وم٢مذا ، يٚمتٗم٧م لَ  ُم٤م صالشمف ذم اًمٕمٌد قمغم ُم٘مٌالً 

 صٚمٞمتؿ وم٢مذا " وزاد .ٟمحقه إؿمٕمري احل٤مرث طمدي٨م وُمـ " ٟمٍمفا

  .واًمٜم٤ًمئل داود أسمق أيْم٤مً  إول وأظمرج ." شمٚمتٗمتقا ومال

  .يمٚمف قمٜم٘مف أو سمّمدره اًم٘مٌٚم٦م يًتدسمر لَ  ُم٤م اعمذيمقر سم٤مًٓمتٗم٤مت واعمراد

 أو ، اخلِمقع ًمٜم٘مص يٙمقن أن:  حيتؿؾ .آًمتٗم٤مت يمراه٦م وؾم٥ٌم

 .ٌدناًم سمٌٕمض اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ًمؽمك

 ٛملؾُم :  اًمٓمٞمٌل ىم٤مل .سمنقم٦م اظمتٓم٤مف:  أي ( اظمتالس هق: )  ىمقًمف

 قمٚمٞمف ي٘مٌؾ اعمّمكم ٕنَّ  5 سم٤معمختٚمس اًمٗمٕمٚم٦م شمٚمؽ ًم٘مٌح شمّمقيراً  اظمتالؾم٤م

 ، قمٚمٞمف ذًمؽ ومقات يٜمتٔمر ًمف ُمرشمّمد واًمِمٞمٓم٤من ، وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًمرب

 .احل٤مًم٦م شمٚمؽ ومًٚمٌف اًمٗمرص٦م اًمِمٞمٓم٤من اهمتٜمؿ اًمتٗم٧م وم٢مذا

 ووضمف ، ضمٝمؿ أيب أٟمٌج٤مٟمٞم٦م ىمّم٦م ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨مًمٌخ٤مري ا أورد صمؿ

 قم٤مشم٘مف قمغم وهل اعمّمكمِّ  ٝم٤مٔمَ حَلَ  إذا اخلٛمٞمّم٦م أقمالم أنَّ  اًمؽمَج٦م ذم دظمقًمف

 قمغم سمٍمه سمقىمقع ُمٕمٚمالً  ظمٚمٕمٝم٤م وًمذًمؽ،  آًمتٗم٤مت ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من
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 . صالشمف قمـ ؿمٖمالً  هامَّ وؾَم ،  أقمالُمٝم٤م

 ذم ي١مصمر قٟمفيم آًمتٗم٤مت يمراه٦م قمٚم٦م أنَّ  إمم أؿم٤مر ٌخ٤مرياًم ويم٠من

 ٓ ُم٤م أن أراد يٙمقن أن:  وحيتؿؾ .اخلٛمٞمّم٦م ىمّم٦م ذم وىمع يمام اخلِمقع

 دٕمِ يُ  لَ  وهلذا،  اإلٟم٤ًمن يٖمٚم٥م اًمٕملم حعمَْ  ٕنَّ  5 قمٜمف ُمٕمٗمق دومٕمف يًتٓم٤مع

 .اًمّمالة شمٚمؽ ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل
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 السفر يف الصالتني تني اجلوع تاب

 الحديث الدابع والثمانون
 جيؿع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـون:  ؿول ,  ظّبوسٍ  بـ اهلل ظبد ظـ - 216

 ؿعوجَي ,  شرٍ  طفر ظذ ـون إذا,  وافعك افّظفر صالة بغ افّسػر دم

 ( ) وافعشوء ادغرب بغ

 

أورد اًمٌخ٤مري  ( وافعك افّظفر صالة بغ افّسػر دم جيؿع: ) ؿقفف 

 اعمٖمرب سملم جيٛمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من:  قمٛمر اسمـ طمدي٨َم  .صمالصم٦م أطم٤مدي٨م

ػم ضمدّ  إذا سمام ُم٘مّٞمدوهق  .ًمًػما سمف ضمد إذا واًمٕمِم٤مء ًّ  .اًم

_______________ 
هذا (  : 3/26) "اإلقمالم سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤مم"ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ اعمٚمّ٘مـ رمحف اهلل ذم  (6)

ٌّف قمٚمٞمف اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ  وأـمٚمؼ ، اًمٚمٗمظ اعمذيمقر هق ًمٗمظ اًمٌخ٤مري دون ُمًٚمؿ يمام ٟم

وم٢منَّ ُمًٚماًم أظمرضمف ، ٕصؾ احلدي٨م قمغم قم٤مدة اعمحدصملم  اعمّمٜمّػ إظمراضمف قمٜمٝمام ٟمٔمراً 

، أظمرضم٤مه سمٚمٗمٔمف إن يم٤من : وم٢مذا أرادوا اًمتح٘مٞمؼ ومٞمف ىم٤مًمقا ، سم٠مًمٗم٤مظ ٟمحق رواي٦م اًمٌخ٤مري 

 .اٟمتٝمك .أو سمٛمٕمٜم٤مه إن يم٤من

وىم٤مل إسمراهٞمؿ : وم٘م٤مل (  6362) وإٟمام ُمٕمّٚم٘م٤ًم سمرىمؿ  .وَل خيرضمف اًمٌخ٤مري ُمقصقًٓ : ىمٚم٧م  

، ىم٤مل  ًلم اعمٕمٚمؿ قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمـ ـمٝمامن قمـ احل

  .حلدي٨م. .ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل : 

وصٚمف اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌدوس ( : 6/234)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  

 اٟمتٝمك .سمًٜمده اعمذيمقر .قمـ أمحد سمـ طمٗمص اًمٜمٞم٤ًمسمقري قمـ أسمٞمف قمـ إسمراهٞمؿ اعمذيمقر

أيب اًمزسمػم طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، أنَّ رؾمقل  ُمـ ـمريؼ(  236) وعمًٚمؿ  

َجع سملم اًمّمالة ذم ؾمٗمرٍة ؾم٤مومره٤م ذم همزوة شمٌقك ، ومجٛمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ،   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

أراد أن : ُم٤م مَحََٚمف قمغم ذًمؽ ؟ ىم٤مل : وم٘مٚم٧م ٓسمـ قم٤ٌمس : ىم٤مل ؾمٕمٞمد ، واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء 

ج أُمتف  .ٓ حيرِّ
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 .ؾم٤مئراً  يم٤من إذا سمام ُم٘مّٞمدوهق  .اًم٤ٌمب طمدي٨َم و

 ذم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب صالة سملم جيٛمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من:  أٟمس وطمدي٨َم 

  .ُمٓمٚمؼ وهق .اًمًٗمر

،  سم٤معمٓمٚمؼ اًمٕمٛمؾ إمم إؿم٤مرة ُمٓمٚم٘م٦م ( ) اًمؽمَج٦م ٌخ٤مرياًم واؾمتٕمٛمؾ

ٗمر اجلٛمع ضمقاز رأى ويم٠مّٟمف ، أومراده ُمـ ومردٌ  اعم٘مٞمدَ  ٕنَّ  ًّ  يم٤من ؾمقاء .سم٤مًم

 . ٓ أم ّداً جُم  ؾمػمه يم٤من وؾمقاء ، ٓ أم ؾم٤مئراً 

 .افعؾؿ أهؾ بغ آختالف ؾقف وؿع ممّو وهذا

 وُمـ،  واًمّت٤مسمٕملم اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ يمثػمٌ  سم٤مإلـمالق ىم٤مل:  افؼقل إول

 .وأؿمٝم٥م وإؾمح٤مق وأمحد واًمِّم٤مومٕمّل  اًمّثقرّي  اًمٗم٘مٝم٤مء

،  وُمزدًمٗم٦م سمٕمروم٦م إَّٓ  ُمٓمٚم٘م٤مً  اجلٛمع جيقز ٓ:  ىمقم ىم٤مل:  افؼقل افثوين

 اًمٜمّقوّي  قمٜمد ووىمع ، وص٤مطمٌٞمف طمٜمٞمٗم٦م وأيب واًمٜمّخٕمّل  احلًـ ىمقل وهق

 اهلداي٦م ذح ذم اًمّنوضمّل  قمٚمٞمف وردّ  ، ؿمٞمخٝمام ٤مظم٤مًمٗم اًمّّم٤مطمٌلم أنّ 

 . سمٛمذهٌف أقمرف وهق

 صقرّي  َجع وىمع اًمذي سم٠منّ :  ذًمؽ ذم إظم٤ٌمر ُمـ ورد قماّم  وأضم٤مسمقا

 أّول ذم اًمٕمِم٤مء وقمّجؾ وىمتٝم٤م آظمر إمم ُمثالً  اعمٖمرب أظّمر أّٟمف وهق ،

  .وىمتٝم٤م

 ذيمروه ُم٤م قمغم يم٤من ومٚمق ، رظمّم٦م اجلٛمع سم٠منّ :  وهمػمه اخلّٓم٤ميبّ  وشمٕمّ٘مٌف

 أوائؾ ٕنّ  ، وىمتٝم٤م ذم صالة سمٙمؾ اإلشمٞم٤من ُمـ وٞم٘م٤مً  أقمٔمؿ ًمٙم٤من

  .اًمٕم٤مُّم٦م قمـ ومْمالً  اخل٤مّص٦م أيمثر يدريمف ٓ مم٤ّم وأواظمره٤م إوىم٤مت

_______________ 
 (ٗمر سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء سم٤مب اجلٛمع ذم اًمً) ىم٤مل  (6)
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٤ٌّمس اسمـ ىمقل،  رظمّم٦مٌ  اجلٛمع أنّ  قمغم ًمٞمؾاًمدّ  وُمـ  ٓ أن أراد : قم

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف .أُّمتف حيرج

 إطمدى وىم٧م ذم سم٤مجلٛمع سحي٦م ضم٤مءت إظم٤ٌمر وم٢منّ  وأيْم٤مً 

ذم طمدي٨م  يمام اجلٛمع ًمٗمظ ُمـ اًمٗمٝمؿ إمم اعمت٤ٌمدر هق وذًمؽ،  اًمّّمالشملم

 اًمًٗمر ذم اًمًػم أقمجٚمف إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأي٧م: اسمـ قمٛمر ذم اًمٌخ٤مري 

 ويم٤من : ؾم٤مل ىم٤مل، اًمٕمِم٤مء  وسملم سمٞمٜمٝم٤م جيٛمع طمتك اعمٖمرب صالة ي١مظمر ،

 ومُٞمّمٚمِّٞمٝم٤م ، اعمٖمرب وي٘مٞمؿ،  اًمًػم أقمجٚمف إذا يٗمٕمٚمف  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد

 ، ريمٕمتلم ومُٞمّمٚمِّٞمٝم٤م ، اًمٕمِم٤مء ي٘مٞمؿ طمتك يٚم٨ٌم امىمٚمَّ  صمؿ ، ؿيًٚمّ  صمؿ ، صمالصم٤مً 

 .يًٚمؿ صمؿ

 قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ وسمّٞمٜمف .اًمّت٠مظمػم هم٤مي٦م يٕملّم  لَ 

 اًمّرّزاق قمٌد رواي٦م وذم ، اًمِّمٗمؼ يٖمٞم٥م أن سمٕمد سم٠مّٟمف قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع

 سمٕمد اعمٖمرب وم٠مظّمر : ٟم٤مومع قمـ قم٘م٦ٌم سمـ وُمقؾمك أّيقب قمـ ُمٕمٛمر قمـ

 .اًمٚمٞمؾ ُمـ هقى ذه٥م طمّتك اًمِّمٗمؼ ذه٤مب

 : اًم٘مّّم٦م هذه ذم قمٛمر اسمـ قمـ قمٛمر ُمقمم أؾمٚمؿ ـمريؼ ُمـ ٌخ٤مريوًمٚم

،  سمٞمٜمٝمام َجٕم٤مً  واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ومّمغمَّ  ٟمزل اًمِّمٗمؼ همروب سمٕمد يم٤من طمّتك

 هذه ذم قمٛمر اسمـ قمـ ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ رسمٞمٕم٦م ـمريؼ ُمـ داود وٕيب

 ومّمغمَّ  ٟمزل اًمٜمّجقم وشمّمّقسم٧م اًمِّمٗمؼ هم٤مب طمّتك ٤مرًوم : اًم٘مّّم٦م

 .َجٕم٤مً  اًمّّمالشملم

 آظمر ذم اعمٖمرب صغمَّ  أّٟمف ، أظمرى رواي٤مت قمٛمر اسمـ قمـ وضم٤مءت

 أظمرضمف .اًمٕمِم٤مء ومّمغمَّ  ، اًمِّمٗمؼ شمقارى وىمد اًمّّمالة ىم٤ممأ صمؿّ  ، اًمِّمٗمؼ
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 .ٟم٤مومع قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد سمـ اًمّرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ داود أسمق

 .أظمرى واىمٕم٦م ذم يم٤من ّٕٟمف،  ؾمٌؼ ُم٤م وسملم سمٞمٜمف شمٕم٤مرض وٓ

ومروى اًمٌخ٤مري ،  اًمّت٘مديؿ َجع .اًمّّمقرّي  اجلٛمع قمغم احلٛمؾ يردّ  ومم٤ّم

 قم٘مٞمؾ قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ اعمٗمْمؾ طمدصمٜم٤م:  ىم٤مل ، ؾمٕمٞمد سمـ ىمتٞم٦ٌموُمًٚمؿ قمـ 

 إذا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من:  ىم٤مل ، ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ

 ٟمزل صمؿ ، اًمٕمٍم وىم٧م إمم اًمٔمٝمر أظمر ، اًمِمٛمس شمزيغ أن ىمٌؾ ارحتؾ

  .ريم٥م صمؿ اًمٔمٝمر صغمَّ  يرحتؾ أن ىمٌؾ اًمِمٛمس زاهم٧م وم٢من ، سمٞمٜمٝمام ومجٛمع

 ، اعمِمٝمقرة اًمٙمت٥م ذم قم٘مٞمؾ قمـ اعمحٗمقظ وهق ، وم٘مط اًمٔمٝمر ومٞمف يمذا

 .ُمٜمٝمام اًمث٤مٟمٞم٦م وىم٧م ذم إَّٓ  اًمّمالشملم سملم جيٛمع ٓ يم٤من أٟمف وُم٘متْم٤مه

  .( ) اًمت٘مديؿ َجعَ  كسمَ أَ  ُمـ اطمت٩م وسمف

 يم٤من : وم٘م٤مل ؿم٤ٌمسم٦م قمـ احلدي٨م هذا راهقيف سمـ إؾمح٤مق روى وًمٙمـ

 صمؿ ، َجٞمٕم٤مً  واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صغمَّ  .اًمِمٛمس ومزاًم٧م ؾمٗمر ذم يم٤من إذا

 .اإلؾمامقمٞمكم أظمرضمف .ارحتؾ

 سمف اًمٗمري٤ميب ضمٕمٗمر شمٗمرد صمؿ،  ؿم٤ٌمسم٦م قمـ سمذًمؽ إؾمح٤مق سمتٗمرد قمؾَّ وأُ 

  .طم٤مومٔم٤من إُم٤مُم٤من وم٢مهنام سم٘م٤مدح ذًمؽ وًمٞمس .إؾمح٤مق قمـ

 سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م : ىم٤مل ًمٚمح٤ميمؿ " إرسمٕملم " ذم ٟمٔمػمه وىمع وىمد

 ؿمٞمقخ أطمد هق - اًمّمٖم٤مين إؾمح٤مق سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م إصؿ هق يٕم٘مقب

 وومٞمف .احلدي٨م ومذيمر .اًمقاؾمٓمل اهلل قمٌد سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م:  ىم٤مل - ُمًٚمؿ

  .ريم٥م صمؿ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صغمَّ  يرحتؾ أن ىمٌؾ اًمِمٛمس زاهم٧م وم٢من :

_______________ 
 .وهق اًم٘مقل اًم٤ًمدس أيت ذيمره  (6)
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 ذم اًمتتٌع سمٕمد وضمدشمف هٙمذا:  اًمٕمالئل اًمديـ صالح احل٤مومظ ىم٤مل

 .ضمٞمد اًمزي٤مدة هذه وؾمٜمد ، اًمٕمٍم سمزي٤مدة إرسمٕملم ُمـ يمثػمة ٟمًخ

  .اٟمتٝمك

 يم٤مٟم٧م إن - راهقيف سمـ إؾمح٤مق ًمرواي٦م ىمقي٦م ُمت٤مسمٕم٦م وهل:  ىمٚم٧م

 قمـ احلدي٨م هذا أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل ٕنَّ  ، ٟمٔمرٌ  صمٌقهت٤م ذم ًمٙمـ - صم٤مسمت٦م

 إن:  وىم٤مل .ىمتٞم٦ٌم قمـ داود أيب سمرواي٦م ُم٘مروٟم٤مً  اإلؾمٜم٤مد هبذا احل٤ميمؿ

 رواي٦م وذم .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من : ىمتٞم٦ٌم رواي٦م ذم أن إَّٓ  ، ؾمقاء ًمٗمٔمٝمام

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن : طم٤ًمن

 وأمحد واًمؽمُمذي داود أسمق ضمفأظمر ُم٤م .اًمت٘مديؿ َجع ذم واعمِمٝمقر

 ٞمؾٗماًمٓم أيب قمـ طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ اًمٚمٞم٨م ـمريؼ ُمـ طم٤ٌمن واسمـ

 قمـ ىمتٞم٦ٌم سمتٗمرد احلدي٨م أئٛم٦م ُمـ َج٤مقم٦م فأقمٚمَّ  وىمد .( ) ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ

 ، ىمتٞم٦ٌم قمغم أدظمٚمف اًمْمٕمٗم٤مء سمٕمض أنَّ  إمم اًمٌخ٤مري وأؿم٤مر ، اًمٚمٞم٨م

 ." احلدي٨م قمٚمقم " ذم احل٤ميمؿ طمٙم٤مه

 رواي٦م ُمـ داود أسمق أظمرضمٝم٤م .ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ رىأظم ـمريؼ وًمف

 .ومٞمف خمتٚمػ وهِم٤مم ، اًمٓمٗمٞمؾ أيب قمـ اًمزسمػم أيب قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم

_______________ 
ر اًمٔمٝمر إمم  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اًمٜمٌل : وًمٗمٔمف  (6) يم٤من ذم همزوة شمٌقك ، إذا ارحتؾ ىمٌؾ زيغ اًمِمٛمس أظمَّ

ؾ اًمٕمٍم إمم  أن جيٛمٕمٝم٤م إمم اًمٕمٍم ومٞمّمٚمٞمٝمام َجٞمٕم٤ًم ، وإذا ارحتؾ سمٕمد زيغ اًمِمٛمس قمجَّ

ر اعمٖمرب  وصغم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم َجٞمٕم٤ًم صمؿ، اًمٔمٝمر  ؾم٤مر ، ويم٤من إذا ارحتؾ ىمٌؾ اعمٖمرب أظمَّ

ؾ اًمٕمِم٤مء ومّمالاه٤م ُمع اعمٖمرب   .طمتك يّمٚمٞمٝم٤م ُمع اًمٕمِم٤مء ، وإذا ارحتؾ سمٕمد اعمٖمرب قمجَّ

  .وَل يرو هذا احلدي٨م إٓ ىمتٞم٦ٌم وطمده: وىم٤مل أسمق داود . همري٥م : ىم٤مل اًمؽمُمذي 

 (666/ 6) اٟمٔمر اًمتٚمخٞمص احلٌػم  
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 سمـ وىمرة واًمثقري يمامًمؽ اًمزسمػم أيب أصح٤مب ُمـ احلٗم٤مظ ظم٤مًمٗمف وىمد

 .( ) اًمت٘مديؿ َجع روايتٝمؿ ذم يذيمروا ومٚمؿ .وهمػمهؿ ظم٤مًمد

،  أمحد أظمرضمف .قم٤ٌمس اسمـ قمـ آظمر طمدي٨م اًمت٘مديؿ َجع ذم وورد

 إؾمٜم٤مده وذم .قمٜمف اًمرواي٤مت سمٕمض ذم واًمؽمُمذي .شمٕمٚمٞم٘م٤مً  داود أسمق وذيمره

 .وٕمٞمػ وهق .اهل٤مؿمٛمل اهلل قمٌد سمـ طمًلم

 اسمـ قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ أيقب قمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ ؿمقاهد ًمف ًمٙمـ

 وم٠مقمجٌف اًمًٗمر ذم ُمٜمزًٓ  ٟمزل إذا يم٤من أٟمف : ُمرومققم٤مً  إَّٓ  أقمٚمٛمف ٓ .قم٤ٌمس

 ًمف يتٝمٞم٠م لَ  وم٢مذا ، يرحتؾ صمؿ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم عجيٛم طمتك،  ومٞمف أىم٤مم

  .واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ومٞمجٛمع يٜمزل طمتك وم٤ًمر اًمًػم ذم ُمدَّ  اعمٜمزل

 ، رومٕمف ذم ُمِمٙمقك أٟمف إَّٓ  ، صم٘م٤مت ورضم٤مًمف اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 جمزوُم٤مً  آظمر وضمف ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف وىمد .ُمقىمقف أٟمف واعمحٗمقظ

  .ٟمحقه ومذيمر .ؾم٤مئريـ يمٜمتؿ إذا : وًمٗمٔمف .قم٤ٌمس اسمـ قمغم سمقىمٗمف

ػم ذم جيدّ  سمٛمـ اجلٛمع خيتّص :  افؼقل افثوفٌ ًّ  وهق ، اًمٚمٞم٨م ىم٤مًمف .اًم

 .ُم٤مًمؽ قمـ اعمِمٝمقر اًم٘مقل

 .طمٌٞم٥م اسمـ ىمقل وهق،  اًمٜم٤ّمزل دون سم٤معم٤ًمومر خيتّص :  افؼقل افرابع

 .إوزاقمّل  قمـ طمٙمل .قمذر ًمف سمٛمـ خيتّص  : افؼقل اخلومس

 قمـ ُمروّي  وهق،  اًمّت٘مديؿ دون اًمّت٠مظمػم َجع جيقز:  افؼقل افسودس

_______________ 
ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ وزهػم وىمّرة سمـ ظم٤مًمد قمـ أيب (  232 )أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح  (6)

ذم همزوة شمٌقك ، ومٙم٤من يّمكم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم  ملسو هيلع هللا ىلصظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل : سمٚمٗمظ  .اًمزسمػم سمف

يمام  .ورواه همػمهؿ قمـ أيب اًمزسمػم هبذا اًمٚمٗمظ اعمختٍم .َجٞمٕم٤ًم ، واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء َجٞمٕم٤مً 

 .شمريم٧ُم ذيمره٤م اظمتّم٤مراً  .ذيمر اًمِم٤مرح
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 .طمزم اسمـ واظمت٤مره وأمحد ُم٤مًمؽ

 رواي٦م وذم ، سم٤مإلو٤موم٦م ًمأليمثر يمذا ( شر طفر ظذ: )  ؿقفف

 سمتحت٤مٟمّٞم٦مٍ  اعمْم٤مرع سمٚمٗمظ " يًػم - سم٤مًمّتٜمقيـ - فمٝمرٍ  قمغم " اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل 

  .أّوًمف ذم ُمٗمتقطم٦م

 ٦ماًمّّمدىم يم٘مقًمف ًمٚمّت٠ميمٞمد " ؾمػم فمٝمر " ىمقًمف ذم اًمّٔمٝمر:  اًمّٓمٞمٌّل  ىم٤مل

 يم٠منّ ،  ًمٚمٙمالم اشّم٤ًمقم٤مً  هذا ُمثؾ ذم ي٘مع اًمّٔمٝمر وًمٗمظ ، همٜمًك  فمٝمر قمـ

ػم ًّ   .ُمثالً  اعمٓمّل  ُمـ ىمقّي  فمٝمر إمم ُمًتٜمداً  يم٤من اًم

ػم طمّمؾ:  همػمه وىم٤مل ًّ  ومٙم٠مّٟمف ؾم٤مئراً  دام ُم٤م اًمّرايم٥م ٕنّ ، فمٝمر ًمٚم

 .فمٝمر رايم٥م

 .ٝمرواًمٔمَّ  ٝمراًمٔمُّ  سملم اًمّتحريػ ضمٜم٤مس وومٞمف:  ىمٚم٧م

 قمغم يم٤من إذا سمام ومٞمف اجلٛمع ىمّٞمدو ، اًمّت٠مظمػم عَج ضمقاز قمغم سمف دلواؾمتُ 

ػم فمٝمر ًّ  َجع سمف اعمراد أنّ  ومتٕملّم ،  رايم٥م وهق يّمٚمٞمٝمام سم٠مّٟمف ىم٤مئؾ وٓ ، اًم

 .اًمّت٠مظمػم

 ـمريؼ ُمـ "ُمًٜمده" ذم احلامين احلٛمٞمد قمٌد سمـ حيٞمك رواي٦م وي١مّيده

٤ٌّمس اسمـ قمـ ُم٘مًؿ  ، ُم٘م٤مل إؾمٜم٤مده ذم يم٤من وإن سمذًمؽ اًمّتٍميح ومٗمٞمٝم٤م قم

 .ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م يّمٚمح ًمٙمٜمّف

 شمزيغ أن ىمٌؾ ارحتؾ إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: وًمٚمٌخ٤مري قمـ أٟمس ىم٤مل 

 زاهم٧م وإذا ، سمٞمٜمٝمام جيٛمع صمؿ ، اًمٕمٍم وىم٧م إمم اًمٔمٝمر رأظمَّ  اًمِمٛمس

 .ريم٥م صمؿ اًمٔمٝمر صغمَّ 

ػم سمف ضمدّ  سمٛمـ اجلٛمع اظمتّم٤مص قمغم سمف اؾمتدلوىمد  ًّ  وىمع ًمٙمـ ، اًم
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 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  : فوًمٗمٔم .اعمقـّم٠م ذم ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م ذم اًمّتٍميح

 صمؿّ  ، َجٞمٕم٤مً  واًمٕمٍم اًمّٔمٝمر ومّمغمَّ  ظمرج صمؿّ  ، شمٌقك همزوة ذم اًمّّمالة أظّمر

  ( ).ٕم٤مً ٞمَج واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ومّمغمَّ  ظمرج صمؿّ  ، دظمؾ

 إَّٓ  يٙمقن ٓ:  " ظمرج صمؿّ  دظمؾ " ىمقًمف ." إمّ  " ذم اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل

  .وُم٤ًمومراً  ٟم٤مزًٓ  جيٛمع أن ومٚمٚمٛم٤ًمومر ، ٟم٤مزل وهق

 ٓ َُمـ ىم٤مل قمغم اًمّردّ  قمغم دًمٞمؾ أووح هذا ذم:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل

ػم سمف ضمدّ  ُمـ إَّٓ  جيٛمع ًّ   .اٟمتٝمك .ًمالًمت٤ٌمس ىم٤مـمع وهق ، اًم

 اًمّٓمريؼ ذم:  أي " دظمؾ صمؿّ  " ىمقًمف أّول سمٕمْمٝمؿ أنّ :  قمٞم٤مض وطمٙمك

 .اؾمتٌٕمده صمؿّ  ، ًمٚمّّمالة اًمّٓمريؼ قمـ:  أي " ظمرج صمؿّ  " ُم٤ًمومراً 

 أيمثر ويم٤من ، اجلقاز ًمٌٞم٤من ذًمؽ ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٠مّٟمف ، ٕمدهسمُ  ذم ؿمّؽ  وٓ

  .أقمٚمؿ واهلل .أٟمس طمدي٨م قمٚمٞمف دلَّ  ُم٤م قم٤مدشمف

 أّٟمف روايي موفؽ وظـ،  أومْمؾ اجلٛمع شمرك:  افّشوؾعّقي ؿول وُمـ صَمؿَّ 

 .ُمٙمروه

 ضمؼميؾ سمّٞمٜمٝم٤م اًمتل إوىم٤مت حلدي٨م ختّمٞمص إطم٤مدي٨م هذه وذم

 ُم٤م اًمقىم٧م : ه٤مآظمر ذم ىم٤مل طمٞم٨م ًمألقمرايبّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وسمّٞمٜمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل 

  .هذيـ سملم

 يتٓمّرق ٓ ٟمّمقص أطم٤مدي٨م اجلٛمع ذم صم٧ٌم:  ( )احلرُملم إُم٤مم ىم٤مل

_______________ 
ُمـ ـمريؼ  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ذم ُمٕمجزات اًمٜمٌل  .يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ(  232) ؿ أيْم٤ًم وهق قمٜمد ُمًٚم (6)

 .ُم٤مًمؽ

 (6/630)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمٌداعمٚمؽ اجلقيٜمل ( 6)
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 سمٕمروم٦م اجلٛمع ُمـ آؾمتٜم٤ٌمط اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ ودًمٞمٚمف ، شم٠مويؾ إًمٞمٝم٤م

 وهذا ، سمٛمٜم٤مؾمٙمٝمؿ ٓؿمتٖم٤مهلؿ إًمٞمف احل٤مّج  اطمتٞم٤مج ؾمٌٌف وم٢منّ  ، وُمزدًمٗم٦م

 واًمٗمٓمر ًم٘مٍميم٤م اًمّرظمص شمت٘مّٞمد ولَ  إؾمٗم٤مر يمّؾ  ذم ُمقضمقد اعمٕمٜمك

 .سم٤مًمٜمًّؽ

 وم٢منّ  ، اًم٘مٍم ُمـ أرومؼ اجلٛمع أنّ  ُمٜمّمػ قمغم خيٗمك وٓ:  ىم٤مل أن إمم

 ورومؼ ، ريمٕمتٞمف إمم يْمّٛمٝمام ريمٕمت٤من قمٚمٞمف يِمّؼ  ٓ اًمّّمالة إمم اًم٘م٤مئؿ

 .اعم٤ًمومر قمغم اًمٜمّزول عمِمّ٘م٦م واوح اجلٛمع
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 السفر يف الصالج قصر تاب
 سم٤مًمتِمديد هت٤موىمٍمَّ  ، اىمٍْم  خمٗمٗم٤مً  سمٗمتحتلم اًمّمالة تىمٍَمَ :  شم٘مقل

  .آؾمتٕمامل ذم أؿمٝمر وإول ، إىمّم٤مراً  وأىمٍمهت٤م ، شم٘مّمػماً 

  .ريمٕمتلم إمم اًمرسم٤مقمٞم٦م ختٗمٞمػ سمف واعمراد

 اًمّمٌح صالة ذم شم٘مّمػم ٓ أن قمغم اإلمجوع وهمػمه اعمٜمذر اسمـ وٟم٘مؾ

 .اعمٖمرب صالة ذم وٓ

 ؾمٗمر يمؾ ذم اًم٘مٍم جيقز أٟمف إمم اجلؿفقر ذهى:  اًمٜمقوي وىم٤مل

 اًمًٗمر ذم اخلقف اًم٘مٍم ذم يِمؽمط أٟمف إمم افسؾػ بعض وذهى .ُم٤ٌمح

 ؾمٗمر يمقٟمف وبعضفؿ ، ضمٝم٤مد أو قمٛمرة أو طم٩م ؾمٗمر يمقٟمف وبعضفؿ ،

 أو ـم٤مقم٦م يم٤من ؾمقاء ؾمٗمر يمؾ ذم وافثقري حـقػي أيب وظـ ، ـم٤مقم٦م

 اٟمتٝمك .ُمٕمّمٞم٦م

 سمٜم٤م صغم:  ىم٤مل،   اخلزاقمل وه٥م سمـ طم٤مرصم٦م قمـوروى اًمِمٞمخ٤من 

  .ريمٕمتلم سمٛمٜمك وآُمٜمف ىمط يمٜم٤م ُم٤م أيمثر وٟمحـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ذًمؽ ىم٤مل واًمذي ، سم٤مخلقف خمتٌص  اًم٘مٍم أنَّ  زقمؿ ُمـ قمغم رد   وومٞمف

 أن ضمٜم٤مح قمٚمٞمٙمؿ ومٚمٞمس إرض ذم رضسمتؿ وإذا)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف متًؽ

 .( يمٗمروا اًمذيـ يٗمتٜمٙمؿ أن ظمٗمتؿ إن اًمّمالة ُمـ شم٘مٍموا

 .اعمٗمٝمقم هبذا اجلٛمٝمقر ي٠مظمذ ولَ 

 .اًمٖم٤مًم٥م خمرج ظمرج يٙمقن ٓ أن اعمخ٤مًمٗم٦م ُمٗمٝمقم ذط ٕنَّ :  ؾؼقؾ

 اًم٥ًٌم زال صمؿ سم٥ًٌم ومٞمٝم٤م احلٙمؿ ذع اًمتل إؿمٞم٤مء ُمـ هق:  وؿقؾ

 .يم٤مًمرُمؾ احلٙمؿ وسم٘مل، 
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 .ريمٕم٦م إمم اخلقف ذم اًمّمالة ىمٍم أي٦م ذم سم٤مًم٘مٍم اعمراد:  وؿقؾ

 أٟمف - صح٦ٌم وًمف - أُمٞم٦م سمـ يٕمغم ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ رواه عم٤م ٟمٔمر وومٞمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مل إٟمف وم٘م٤مل،  ًمًٗمرا ذم اًمّمالة ىمٍم قمـ قمٛمر ؾم٠مل

 أنَّ  ذم فم٤مهر ومٝمذا .قمٚمٞمٙمؿ هب٤م اهلل شمّمدق صدىم٦م : وم٘م٤مل،  ذًمؽ قمـ

 ذم ىمٍمه٤م ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمًٗمر ذم اًمّمالة ىمٍم ذًمؽ ُمـ ومٝمٛمقا اًمّمح٤مسم٦م

  .ظم٤مص٦م اخلقف

 .اًمث٤مين اًم٘مقل إمم إؿم٤مرة قمٛمر ضمقاب وذم

 - طمٜمٔمٚم٦م أيب قمـ ظم٤مًمد أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ اًمناج وروى

 ذم اًمّمالة قمـ قمٛمر اسمـ ؾم٠مًم٧م:  ىم٤مل - اؾمٛمف ٕمرفيُ  ٓ احلذاء وهق

 ( ظمٗمتؿ إن ) ىم٤مل وضمؾ قمز اهلل إن وم٘مٚم٧م ، ريمٕمت٤من:  وم٘م٤مل،  اًمًٗمر

  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمٜم٦م:  وم٘م٤مل ، آُمٜمقن وٟمحـ

 .أيْم٤م اًمث٤مين اًم٘مقل يرضمح وهذا
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 الحديث الثامن والثمانون
ًُ صحِ :  ؿول,   ظؿر بـ اهلل ظبد ظـ - 217  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقَل  ب

 ( ).ـذفؽ وظثامن وظؿر بؽرٍ  وأبو,  رـعتغ ظذ افّسػر دم يزيد ٓ ؾؽون

 

 "ذم رواي٦م هلام   (ؾؽون ٓ يزيد دم افسػر ظذ رـعتغ : ) ؿقفف 

 ، ُمٓمٚمؼ فأٟمّ  واعم٘مّمقد،  " اًمًٗمر ذم يًٌح أره ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صح٧ٌم

 ـُم ُمًتٗم٤مد وذًمؽ ، وسمٕمده٤م اًمٗمريْم٦م ىمٌؾ اًمتل اًمّرواشم٥م يتٜمّٗمؾ:  أي

ٗمر ذم يزيد ٓ ويم٤من " رواي٦م اًم٤ٌمب ذم ىمقًمف ًّ  ." ريمٕمتلم قمغم اًم

 ذم يزيد ٓ أن يريد أن : حيتؿؾ اًمٚمٗمظ وهذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 اإلظم٤ٌمر سمف واعمراد ، اإلمت٤مم ٟمٗمل قمـ يمٜم٤مي٦م ومٞمٙمقن اًمٗمرض ريمٕم٤مت قمدد

 أن ويٛمٙمـ ، ٟمٗمالً  يزيد ٓ يريد أن:  وحيتؿؾ ، اًم٘مٍم قمغم اعمداوُم٦م قمـ

  .ذًمؽ ُمـ أقمؿّ  هق ُم٤م ديري

قمـ طمٗمص سمـ :  وًمٗمٔمف .ُمًٚمؿ رواي٦م اًمّث٤مين هذا قمغم ويدّل :  ىمٚم٧م

_______________ 
ُمـ ـمريؼ قمٞمًك سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ (  234) وُمًٚمؿ (  6366) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري .ومذيمره .أٟمف ؾمٛمع اسمـ قمٛمر، قمـ أسمٞمف 

صح٧ٌم اسمـ قمٛمر ذم ـمريؼ ُمٙم٦م ، : ٗمص سمـ قم٤مصؿ ىم٤مل قمـ طم: وأظمرضمف ُمًٚمؿ ُمٓمقًٓ  

ومّمغمَّ ًمٜم٤م اًمٔمٝمر ريمٕمتلم ، صمؿ أىمٌؾ وأىمٌٚمٜم٤م ُمٕمف ، طمتك ضم٤مء رطمٚمف ، وضمٚمس : ىم٤مل 

ُم٤م يّمٜمع : وضمٚمًٜم٤م ُمٕمف ، ومح٤مٟم٧م ُمٜمف اًمتٗم٤مشم٦م ٟمحق طمٞم٨م صغمَّ ، ومرأى ٟم٤مؾم٤ًم ىمٞم٤مُم٤ًم ، وم٘م٤مل 

ٌّح٤ًم ٕمتٛم٧م صاليت: يًٌحقن ، ىم٤مل : ه١مٓء ؟ ىمٚم٧م  إين  . ، ي٤م اسمـ أظملًمق يمٜم٧م ُُمً

ذم اًمًٗمر ومٚمؿ يزد قمغم ريمٕمتلم طمتك ىمٌْمف اهلل ، وصح٧ٌم أسم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصصح٧ٌم رؾمقل اهلل 

سمٙمر ومٚمؿ يزد قمغم ريمٕمتلم طمتك ىمٌْمف اهلل ، وصح٧ٌم قمٛمر ومٚمؿ يزد قمغم ريمٕمتلم طمتك 

ًم٘مد }: وىمد ىم٤مل اهلل ، ىمٌْمف اهلل ، صمؿ صح٧ٌم قمثامن ومٚمؿ يزد قمغم ريمٕمتلم طمتك ىمٌْمف اهلل 

 .{ؾمقل اهلل أؾمقة طمًٜم٦ميم٤من ًمٙمؿ ذم ر
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 ، ريمٕمتلم اًمّٔمٝمر ًمٜم٤م ومّمغمَّ  ُمّٙم٦م ـمريؼ ذم قمٛمر اسمـ ٧ٌُم صحِ : قم٤مصؿ ىم٤مل 

 اًمتٗم٤مشم٦م ُمٜمف ومح٤مٟم٧ْم  ، ُمٕمف وضمٚمًٜم٤م فرطمٚمَ  ضم٤مء طمّتك ُمٕمف وأىمٌٚمٜم٤م أىمٌؾ صمؿّ 

ٌّحقن:  ىمٚم٧م ؟ ه١مٓء يّمٜمع ُم٤م:  وم٘م٤مل،  ىمٞم٤مُم٤مً  ٟم٤مؾم٤مً  ومرأى،  :  ىم٤مل .يً

ٌّح٤مً  يمٜم٧م ًمق   .اعمرومقع ومذيمر .ٕمتٛم٧م ُمً

 ، حمّتٛم٦م اًمٗمريْم٦م سم٠منّ  .هذا قمٛمر اسمـ ىمقل قمـ أضم٤مسمقا:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 ، اعُمّمكمِّ  ظمػمة إمم ومٝمل اًمٜم٤ّمومٚم٦م وأُّم٤م ، إمت٤مُمٝم٤م ًمتحّتؿ شم٤مُّم٦م ذقم٧م ومٚمق

  .اٟمتٝمك .ومٞمٝم٤م وخيػّم  ُمنموقم٦م شمٙمقن أن سمف اًمّرومؼ ومٓمريؼ

ٌّح٤مً  يمٜم٧م ًمق " سم٘مقًمف قمٛمر اسمـ ُمراد سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م  " ٕمتٛم٧م ُمً

 أطم٥ّم  اإلمت٤مم ًمٙم٤من اًمّراشم٦ٌم وصالة اإلمت٤مم سملم خمػّماً  يم٤من ًمق أّٟمف:  يٕمٜمل

 وٓ اًمّراشم٦ٌم ُيّمكمِّ  ٓ يم٤من ومٚمذًمؽ ، اًمّتخٗمٞمػ اًم٘مٍم ُمـ ومٝمؿ ًمٙمٜمّف ، إًمٞمف

 .يتؿّ 

 ." ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صح٧ٌم " ىمقًمف قمغم ُمٕمٓمقف ( بؽر وأبو: )  ؿقفف

 ٓ ويم٤مٟمقا ، صحٌٝمؿ يمذًمؽ أّٟمف:  أي ( وظثامن وظؿر: )  ؿقفف

ٗمر ذم يزيدون ًّ  .ريمٕمتلم قمغم اًم

 .( ) اًمّّمالة يتؿّ  أُمره آظمر ذم يم٤من ّٕٟمف إؿمٙم٤مل قمثامن ريمْ ذِ  وذم

_______________ 
: ، ىم٤مل  ٟم٤مومع ، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر (  243) وُمًٚمؿ (  6363)  أظمرج اًمٌخ٤مري   (6)

وُمع قمثامن صدرًا ُمـ إُم٤مرشمف  .سمٛمٜمك ريمٕمتلم ، وأيب سمٙمر ، وقمٛمر ملسو هيلع هللا ىلصصٚمٞم٧م ُمع اًمٜمٌل 

أٟمف صغمَّ صالة اعم٤ًمومر  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ؾم٤مل قمـ اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل (  243) وعمًٚمؿ . صمؿ أمتٝم٤م

َّٝم٤م سمٛمٜمك و همػمه ريمٕمتلم ، وأسمق سمٙمر ، وقمٛمر ، وقمثامن ريمٕمتلم صدرًا ُمـ ظمالومتف ، صمؿ أمَت

 .أرسمٕم٤مً 

أنَّ ، قمـ اًمزهري قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م (  236) وُمًٚمؿ (  6343) وأظمرج اًمٌخ٤مري   

 .اًمّمالة أول ُم٤م ومرو٧م ريمٕمتلم ، وم٠مىمّرت صالة اًمًٗمر ، وأمت٧م صالة احلي



 179 باب قصر الصـالة يف السفر   الصالة كتاب   

_______________ 
إهن٤م شم٠موًم٧م يمام شم٠مول : قم٤مئِم٦م شمتؿ ذم اًمًٗمر ؟ ىم٤مل  ُم٤م سم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمٕمروة : ىم٤مل اًمزهري  

 قمثامن

هذا ومٞمف رٌد قمغم ُمـ زقمؿ أنَّ قمثامن إٟمام أشَمؿَّ ًمٙمقٟمف ( :  202/ 6)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

ؾ سمٛمٙم٦م ، أو ٕٟمف أُمػم اعم١مُمٜملم ويمؾ ُمقوع ًمف دار ، أو ٕٟمف قمزم قمغم اإلىم٤مُم٦م سمٛمٙم٦م ،  شم٠مهَّ

أو ٕٟمف يم٤من يًٌؼ اًمٜم٤مس إمم ُمٙم٦م ، ٕنَّ َجٞمع ذًمؽ  أو ٕٟمف اؾمتجد ًمف أرو٤ًم سمٛمٜمك ،

 .سمؾ هل فمٜمقن ممَـ ىم٤مهل٤م، وأيمثره ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ، ُمٜمتػ ذم طمؼ قم٤مئِم٦م 

 .يم٤من ي٤ًمومر سمزوضم٤مشمف وىمٍم ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اًمٜمٌل :  ويردُّ إول 

 .يم٤من أومم سمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اًمٜمٌل :  واًمث٤مين 

ذم طمدي٨م اًمٕمالء سمـ احليُمل ذم  أنَّ اإلىم٤مُم٦م سمٛمٙم٦م قمغم اعمٝم٤مضمريـ طمرام يمام:  واًمث٤مًم٨م 

 .اًمٌخ٤مري

 .ومال يٙمٗمل اًمتخرص ذم ذًمؽ .َل يٜم٘مال:  واًمراسمع واخل٤مُمس 

وأٟمف عَم٤َّم صغمَّ سمٛمٜمك ، وأظمرضمف أمحد واًمٌٞمٝم٘مل ُمـ طمدي٨م قمثامن  .وإن يم٤من ٟم٘مؾ:  وإول 

ٚم٧م سمٛمٙم٦م عَم٤َّم ىمدُم٧م : وم٘م٤مل ، أرسمع ريمٕم٤مت أٟمٙمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمف  وإين ؾمٛمٕم٧م ، إين شم٠مهَّ

ؾ سمٌٚمدة وم٢مٟمف ُيّمكمِّ صالة ُم٘مٞمؿ : ي٘مقل  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل رؾمق ومٝمذا احلدي٨م ٓ يّمح  ."ُمـ شم٠مهَّ

 .وذم رواشمف ُمـ ٓ حيت٩م سمف .ٕٟمف ُمٜم٘مٓمع، 

ؾ قم٤مئِم٦م أصالً : ويرده ىمقل قمروة   ل قمثامن ، وٓ ضم٤مئز أن شمت٠مهَّ ًم٧م ُم٤م شم٠موَّ  .إن قم٤مئِم٦م شم٠موَّ

ل  "ُمراد قمروة سم٘مقًمف صمؿ فمٝمر زم أٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن  .ومدلَّ قمغم َوْهـ ذًمؽ اخلؼم يمام شم٠موَّ

اًمتِمٌٞمف سمٕمثامن ذم اإلمت٤مم سمت٠مويؾ ٓ احت٤مد شم٠مويٚمٝمام ، وي٘مّقيف أنَّ إؾم٤ٌمب اظمتٚمٗم٧م  "قمثامن 

  .ذم شم٠مويؾ قمثامن ومتٙم٤مصمرت ، سمخالف شم٠مويؾ قم٤مئِم٦م

أنَّ ؾم٥ٌم إمت٤مم قمثامن أٟمف يم٤من يرى اًم٘مٍم خمتّم٤ًم سمٛمـ يم٤من ؿم٤مظمّم٤ًم ؾم٤مئرًا ، : واعمٜم٘مقل  

  .م ذم ُمٙم٤من ذم أصمٜم٤مء ؾمٗمره ومٚمف طمٙمؿ اعم٘مٞمؿ ومٞمتؿوأُم٤م ُمـ أىم٤م

عَم٤َّم ىمدم قمٚمٞمٜم٤م : واحلج٦م ومٞمف ُم٤م رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ قم٤ٌمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ىم٤مل  

ُمٕم٤موي٦م طم٤مضم٤ًم صغمَّ سمٜم٤م اًمٔمٝمر ريمٕمتلم سمٛمٙم٦م ، صمؿ اٟمٍمف إمم دار اًمٜمدوة ، ومدظمؾ قمٚمٞمف 

ـِ قمٛمؽ  ًم٘مد قم٧ٌم أُمرَ : وم٘م٤مٓ ، ُمروان وقمٛمرو سمـ قمثامن   .ٕٟمف يم٤من ىمد أشمؿ اًمّمالة، اسم

ويم٤من قمثامن طمٞم٨م أشمؿَّ اًمّمالة إذا ىمدم ُمٙم٦م صغمَّ هب٤م اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واًمٕمِم٤مء أرسمٕم٤ًم : ىم٤مل 

أرسمٕم٤ًم ، صمؿ إذا ظمرج إمم ُمٜمك وقمروم٦م ىمٍم اًمّمالة ، وم٢مذا ومرغ ُمـ احل٩م وأىم٤مم سمٛمٜمك أشمؿ 

  .اًمّمالة

 ملسو هيلع هللا ىلصن وقم٤مئِم٦م يم٤مٟم٤م يري٤من أنَّ اًمٜمٌل أنَّ قمثام، اًمقضمف اًمّمحٞمح ذم ذًمؽ : وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل  

  .اٟمتٝمك .ٕٟمف أظمذ سم٤مٕين ُمـ ذًمؽ قمغم أُمتف ، وم٠مظمذا ٕٟمٗمًٝمام سم٤مًمِمدة، إٟمام ىمٍم 
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 وٓ أُمره أّول ذم يتٜمّٗمؾ ٓ يم٤من أّٟمف سمف رادـاعم أو .قمغم اًمٖم٤مًم٥م ؾقحؿؾ

 ، ومٞم٘مٍم ؾم٤مئراً  يم٤من إذا وأُّم٤م ، ٟم٤مزًٓ  يم٤من إذا يتؿّ  يم٤من إّٟمام وأّٟمف ، آظمره ذم

ٗمر اًمّرواي٦م هذه ذم ىمّٞمده ومٚمذًمؽ ًّ  .أومم وهذا ، سم٤مًم

_______________ 
حف َج٤مقم٦ٌم ُمـ آظمرهؿ اًم٘مرـمٌل ، ًمٙمـ اًمقضمف اًمذي ىمٌٚمف أومم ًمتٍميح اًمراوي   وهذا رضمَّ

 .سم٤مًم٥ًٌم

 أشمؿ اًمّمالة ٕٟمف ٟمقى أنَّ قمثامن إٟمام، وأُم٤م ُم٤م رواه قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمزهري  

ٕنَّ اإلىم٤مُم٦م سمٛمٙم٦م قمغم اعمٝم٤مضمريـ طمرام يمام ، ومٝمق ُمرؾمؾ ، وومٞمف ٟمٔمٌر  .اإلىم٤مُم٦م سمٕمد احل٩م

 .ذم طمدي٨م اًمٕمالء سمـ احليُمل

أٟمف يم٤من ٓ يقدِّع اًمٜم٤ًمء إَّٓ قمغم فمٝمر راطمٚمتف ، وينع اخلروج ظمِمٞم٦م ، وصحَّ قمـ قمثامن  

اريم٥م : وىم٤مل ًمف اعمٖمػمة ، ل عَم٤َّم طم٤مسوه أٟمف ىم٤م، وصم٧ٌم قمـ قمثامن  .أن يرضمع ذم هجرشمف

  .ًمـ أوم٤مرق دار هجريت: ىم٤مل ، رواطمٚمؽ إمم ُمٙم٦م 

وم٘مد روى أيقب قمـ اًمزهري ُم٤م خي٤مًمٗمف ، ، وُمع هذا اًمٜمٔمر ذم رواي٦م ُمٕمٛمر قمـ اًمزهري  

، إٟمام صغمَّ قمثامن سمٛمٜمك أرسمٕم٤ًم : ومروى اًمٓمح٤موي وهمػمه ُمـ هذا اًمقضمف قمـ اًمزهري ىم٤مل 

 .وم٠مطم٥مَّ أن يٕمّٚمٛمٝمؿ أن اًمّمالة أرسمع .ٟمقا يمثروا ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممٕنَّ إقمراب يم٤م

وروى اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ محٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف قمـ أسمٞمف قمـ  

وص٤مطمٌٞمف ،  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ اًم٘مٍم ؾمٜم٦ُم رؾمقل اهلل : وم٘م٤مل ، أٟمف أشمؿ سمٛمٜمك صمؿ ظمٓم٥م ، قمثامن 

وقمـ اسمـ ضمري٩م  .أن يًتٜمّقا ومخٗم٧م -يٕمٜمل سمٗمتح اًمٓم٤مء واعمٕمجٛم٦م  -وًمٙمٜمف طمدث ـَمَٖم٤مم 

  .ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م زًم٧م أصٚمٞمٝم٤م ُمٜمذ رأيتؽ قم٤مم أول ريمٕمتلم: أنَّ أقمراسمٞم٤ًم ٟم٤مداه ذم ُمٜمك ، 

وهذه ـمرق ي٘مقي سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ، وٓ ُم٤مٟمع أن يٙمقن هذا أصؾ ؾم٥ٌم اإلمت٤مم ، وًمٞمس  

ًٗمر أىمرب سمٛمٕم٤مرض ًمٚمقضمف اًمذي اظمؽمشمف سمؾ ي٘مقيف ُمـ طمٞم٨م إن طم٤مًم٦م اإلىم٤مُم٦م ذم أصمٜم٤مء اًم

  .إمم ىمٞم٤مس اإلىم٤مُم٦م اعمٓمَٚم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م سمخالف اًم٤ًمئر ، وهذا ُم٤م أدى إًمٞمف اضمتٝم٤مد قمثامن

وم٘مد ضم٤مء قمٜمٝم٤م ؾم٥ٌم اإلمت٤مم سحي٤ًم ، وهق ومٞمام أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ  .وأُم٤م قم٤مئِم٦م  

ًمق صٚمٞم٧ِم : أهن٤م يم٤مٟم٧م شمّمكمِّ ذم اًمًٗمر أرسمٕم٤ًم ، وم٘مٚم٧م هل٤م ، هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف 

 .إؾمٜم٤مده صحٞمح .ي٤م اسمـ أظمتل إٟمف ٓ يِمؼ قمكم: ٤مًم٧م ريمٕمتلم ، وم٘م

  .وهق دال  قمغم أهن٤م شم٠موًم٧م أن اًم٘مٍم رظمّم٦م ، وأن اإلمت٤مم عمـ ٓ يِمؼ قمٚمٞمف أومْمؾ 

أٟمف ، ُم٤م رواه أسمق يٕمغم واًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد قمـ أيب هريرة  .ويدل قمغم اظمتٞم٤مر اجلٛمٝمقر 

ريمٕمتلم ُمـ طملم خيرج ُمـ اعمديٜم٦م  وأيب سمٙمر وقمٛمر ومٙمٚمُّٝمؿ يم٤من ُيّمكمِّ  ملسو هيلع هللا ىلصؾم٤مومر ُمع اًمٜمٌل 

 .إمم ُمٙم٦م طمتك يرضمع إمم اعمديٜم٦م ذم اًمًػم وذم اعم٘م٤مم سمٛمٙم٦م
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 :مسـوئؾ 

 طملم اًمّمالةَ  اهلل ومرض: ىمقل قم٤مئِم٦م  سمٔم٤مهر أظمذ:  ادسلفي إوػ

 ، اًمًٗمر صالة تىمرِّ وم٠مُ  ، واًمًٗمر احلي ذم ريمٕمتلم ريمٕمتلم ومروٝم٤م

 ذم اًم٘مٍم أنَّ  قمٚمٞمف وسمٜمقا احلـػقيُ  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف " احلي صالة ذم وزيد

 وهل ادوفؽقي مـ إشامظقؾ افؼويض وواؾؼفؿ .رظمّم٦م ٓ قمزيٛم٦م اًمًٗمر

  .أمحد وظـ موفؽ ظـ روايي

 قمٜمده واًم٘مٍُم  آظمتٞم٤مر قمغم أٟمف أمحد ظـ ادشفقر:  ىمداُم٦م اسمـ ىم٤مل

 .وافتوبعغ افصحوبي مجفقر ؿقل وهق ، أومْمؾ

 صالة ذم دظمؾ ذاإ اعم٤ًمومر سم٠من اًمقضمقب قمدم قمغم اًمِم٤مومٕمل واطمت٩م

 ُم٤ًمومرٌ  ؿَّ ي٠مشمَ  لَ  اًم٘مٍم ومروف يم٤من وًمق ، بوتػوؿفؿ أرسمٕم٤مً  صغم اعم٘مٞمؿ

  .سمٛم٘مٞمؿ

 وٓ،  سمف ي٠ميت أن قمٚمٞمف هق عمـ سمد ٓ اًمٗمرض يم٤من عم٤م:  اًمٓمح٤موي وىم٤مل

 أنَّ  قمغم دلَّ  سم٤مًمتٓمقع خمتّم٤مً  اًمتخٞمػم ويم٤من .سمٌٕمْمف اإلشمٞم٤من ذم يتخػم

  .وإرسمع آصمٜمتلم ذم يتخػم ٓ اعمّمكم

 أو سمجٛمٞمٕمف اإلشمٞم٤من سملم يتخػم واضم٤ٌمً  وضمدٟم٤م سم٠مٟم٤م:  سمٓم٤مل اسمـ وشمٕم٘مٌف

  ٟمتٝمكا .سمٛمٜمك اإلىم٤مُم٦م وهق سمٌٕمْمف

   .٤مً ومرو اًم٘مٍم يرى يم٤من أٟمف،  مسعقد ابـ ظـ اًمداودي وٟم٘مؾ

 سمٜم٤م صغمَّ  :ىم٤مل  يزيد سمـ اًمرمحـ قمٌدومروى اًمِمٞمخ٤من قمـ  .ٟمٔمر وومٞمف

 .دُمًٕمق سمـ اهلل ٌدًمٕم ذًمؽ وم٘مٞمؾ ، ريمٕم٤مت أرسمع سمٛمٜمك قمٗم٤من سمـ قمثامن

 ، ريمٕمتلم سمٛمٜمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع صٚمٞم٧م:  ىم٤مل صمؿ،  وم٤مؾمؽمضمع
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 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمع وصٚمٞم٧م ، ريمٕمتلم سمٛمٜمك سمٙمر أسمك ُمع وصٚمٞم٧م

 .ُمت٘مٌٚمت٤من ريمٕمت٤من ريمٕم٤مت أرسمع ُمـ لطمٔمِّ  ومٚمٞم٧م ، ريمٕمتلم سمٛمٜمك

 ُمـ طمظ ًمف يم٤من ٤معمََ  وإَّٓ  .ضم٤مئزاً  اإلمت٤مم يرى يم٤من أٟمف قمغم يدلُّ  وهذا

 .يمٚمٝم٤م وم٤مؾمدة شمٙمقن يم٤مٟم٧م وم٢مهن٤م .همػمه٤م ُمـ وٓ إرسمع

  .إومم خم٤مًمٗم٦م ُمـ قمٜمده وىمع ٤معمِ  ُمًٕمقد اسمـ عاؾمؽمضم وإٟمام

:  ًمف وم٘مٞمؾ ، أرسمٕم٤م صغمَّ  ُمًٕمقد اسمـ أنَّ  ، داود أسمق روى ُم٤م وي١ميده

 رواي٦م وذم .ذ اخلالف:  وم٘م٤مل .!؟ أرسمٕم٤مً  صٚمٞم٧م صمؿ قمثامن قمغم قم٧ٌم

 .إول ُمثؾ ذر أيب طمدي٨م ُمـ محدوٕ " اخلالف ٕيمره إين " اًمٌٞمٝم٘مل

 .واضم٥م اًم٘مٍم أنَّ  يٕمت٘مد يٙمـ لَ  أٟمف قمغم يدل وهذا

 أن ضمٜم٤مح قمٚمٞمٙمؿ ومٚمٞمس)  وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف خم٤مًمٗمقهؿ واطمت٩م

 واًم٘مٍم ، اًمٕمزيٛم٦م قمغم يدل ٓ اجلٜم٤مح ٟمٗمل ٕنَّ (  اًمّمالة ُمـ شم٘مٍموا

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف أيْم٤مً  رظمّم٦م أٟمف قمغم ويدل .ُمٜمف أـمقل رء ُمـ يٙمقن إٟمام

 .قمٚمٞمٙمؿ هب٤م اهلل قشمّمدَّ  صدىم٦مٌ 

 وسم٠مهن٤م،  ُمرومقع همػم قم٤مئِم٦م ىمقل ُمـ سم٠مٟمف:  اًم٤ٌمب طمدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا

 .وهمػمه اخلٓم٤ميب ىم٤مًمف ، اًمّمالة ومرض زُم٤من شمِمٝمد لَ 

  .ٟمٔمر اجلقاب هذا وذم

 .اًمرومع طمٙمؿ ومٚمف ومٞمف ًمٚمرأي جم٤مل ٓ مم٤م ومٝمق:  أوًٓ  أمو

 ُمرؾمؾ يٙمقن اًم٘مّم٦م ركدشمُ  لَ  أهن٤م شمًٚمٞمؿ شم٘مدير ومٕمغم :ًو ثوكق وأمو

 أو،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ أظمذشمف شمٙمقن أن حيتؿؾ ٕٟمف 5 طمج٦م وهق صح٤ميب

 .ذًمؽ أدرك آظمر صح٤ميب قمـ
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 5 ٟمٔمر أيْم٤مً  ومٗمٞمف .ُمتقاشمراً  ًمٜم٘مؾ صم٤مسمت٤مً  يم٤من ًمق:  احلرُملم إُم٤مم ىمقل وأُم٤م

 .ٓزم همػم هذا ُمثؾ ذم اًمتقاشمر ٕنَّ 

 : قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م هذا قم٤مئِم٦م طمدي٨م يٕم٤مرض:  أيْم٤مً  وىم٤مًمقا

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف .ريمٕمتلم اًمًٗمر وذم أرسمٕم٤مً  احلي ذم اًمّمالة ومرو٧م

يمام  قم٤ٌمس واسمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م سملم اجلؿع يؿؽـ أكف:  واجلقاب

 .شمٕم٤مرض ومالؾمٞم٠ميت 

 روايتف اًمّمح٤ميب رأي قم٤مرض إذا ومٞمام ىم٤مقمدهتؿ قمغم احلٜمٗمٞم٦م وأًمزُمقا

 وم٘مد ، هٜم٤م ذًمؽ وظم٤مًمٗمقا ، روى سمام ٓ رأى سمام اًمٕمؼمة:  ي٘مقًمقن سم٠مهنؿ

 اعمروي أنَّ  قمغم ذًمؽ ومدلَّ  .اًمًٗمر ذم تؿشمُ  يم٤مٟم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ ٧ٌمصم

 .صم٤مسم٧م همػم قمٜمٝم٤م

 إمت٤مُمٝم٤م قمـ ؾمئؾ ٤معَمَّ  ىم٤مل ىمد قمٜمٝم٤م اًمراوي قمروة أنَّ :  قمٜمٝمؿ واجلقاب

 سملم شمٕم٤مرض ٓ هذا ومٕمغم ، قمثامن لشم٠موَّ  يمام ًم٧مشم٠موَّ  إهن٤م:  اًمًٗمر ذم

  .ًم٧مشم٠موَّ  ُم٤م قمغم ُمٌٜمٌل  ورأهي٤م صحٞمح٦م ومروايتٝم٤م ، رأهي٤م وسملم روايتٝم٤م

 ومرو٧م اًمّمٚمقات أنَّ  - اًم٤ًمسم٘م٦م إدًم٦م دمتٛمع وسمف - زم ئمٝمر واًمذي

 ٥مقم٘مِ  اهلجرة سمٕمد زيدت صمؿ ، اعمٖمرب إَّٓ  ريمٕمتلم ريمٕمتلم اإلهاء ًمٞمٚم٦م

 ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ روى يمام ، اًمّمٌح إَّٓ  اهلجرة

 حليا صالة ومرو٧م : ىم٤مًم٧م .قم٤مئِم٦م قمـ ُمنوق قمـ اًمِمٕمٌل ـمريؼ

 ديْ زِ  واـمٛم٠منَّ  اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمدم ومٚمام ، ريمٕمتلم ريمٕمتلم واًمًٗمر

 اًم٘مراءة ًمٓمقل اًمٗمجر صالة وشمريم٧م ، ريمٕمت٤من ريمٕمت٤من احلي صالة ذم

  .اٟمتٝمك .اًمٜمٝم٤مر وشمر ٕهن٤م 5 اعمٖمرب وصالة ،
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 ٟمزول قمٜمد اًمًٗمر ذم ُمٜمٝم٤م ظمٗمػ اًمرسم٤مقمٞم٦م ومرض اؾمت٘مرَّ  أن سمٕمد صمؿ

 ُمـ شم٘مٍموا أن ضمٜم٤مح قمٚمٞمٙمؿ ومٚمٞمس)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وهل اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م

 ىمٍم أنَّ  .اعمًٜمد ذح ذم إصمػم اسمـ ذيمره ُم٤م ذًمؽ وي١ميد .( اًمّمالة

 همػمه ذيمره مم٤م ُم٠مظمقذ وهق ، اهلجرة ُمـ اًمراسمٕم٦م اًمًٜم٦م ذم يم٤من اًمّمالة

 .ومٞمٝم٤م يم٤من اخلقف آي٦م ٟمزول أنَّ 

 ذيمره .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٜم٦م ُمـ أظمر رسمٞمع ذم اًمّمالة ىمٍم يم٤من:  وؿقؾ

 .ٟمحقه أو سمٕم٤مم اهلجرة سمٕمد " سمٚمٗمظ اًمًٝمٞمكم وأورده،  وٓيباًمد

 .يقُم٤مً  سم٠مرسمٕملم اهلجرة سمٕمد:  وؿقؾ

 سم٤مقمت٤ٌمر:  أي " اًمًٗمر صالة وم٠مىمرت " قم٤مئِم٦م سم٘مقل اعمراد هذا ومٕمغم

 يٚمزم ومال ، ومرو٧م ُمٜمذ اؾمتٛمرت أهن٤م ٓ ، اًمتخٗمٞمػ ُمـ إُمر إًمٞمف آل ُم٤م

 .قمزيٛم٦م اًم٘مٍم أنَّ  ذًمؽ ُمـ

 ظـد ومّمالشمف قمٛمداً  اًمث٤مًمث٦م إمم ىم٤مم إذا ومٞمام اخلالف أصمر وئمٝمر

 .ًمٚمتِمٝمد ضمٚمس يٙمـ لَ  ُم٤م وم٤مؾمدة احلـػقي وظـد ، صحٞمح٦م اجلؿفقر

 : ادسلفي افثوكقي 

 ظمرج إذا ي٘مٍم أن اًمًٗمر يريد عمـ أنَّ  قمغم أمجعقا:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 ظـ اخلروج ؿبؾ ؾقام واختؾػقا .ُمٜمٝم٤م خيرج اًمتل اًم٘مري٦م سمٞمقت َجٞمع قمـ

 .اًمٌٞمقت َجٞمع ُمٗم٤مرىم٦م ُمـ سمد ٓ أٟمف إمم .اجلؿفقر ؾذهى : افبققت

 يم٤من وًمق ريمٕمتلم ّمكميُ  اًمًٗمر أراد إذا أٟمف إمم .افؽقؾقغ بعض وذهى

 .ؿم٤مء إن ىمٍم ريم٥م إذا:  ؿول مـ ومـفؿ .ُمٜمزًمف ذم

 اًمٌٞمقت وم٤مرق إذا ي٘مٍم أٟمف قمغم اتػؼقا سم٠مهنؿ إول اعمٜمذر اسمـ حورضّم 
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 طمتك قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م أصؾ قمغم اإلمت٤مم ومٕمٚمٞمف ، ذًمؽ ىمٌؾ ومٞمام واظمتٚمٗمقا ،

 أؾمٗم٤مره ُمـ رء ذم ىمٍم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أقمٚمؿ وٓ:  ىم٤مل .اًم٘مٍم ًمف أنَّ  يث٧ٌم

 .اعمديٜم٦م قمـ ظمروضمف سمٕمد إٓ

 : ادسلفي افثوفثي 

 أنَّ  قمغم سمٜم٤مء ، يتؿ أو ي٘مٍم هؾ ٛمٜمًك سمِ  اعم٘مٞمؿ ذم افسؾػ اختؾػ

 .موفؽ افثوين واختور ؟ ًمٚمٜمًؽ أو ًمٚمًٗمر هب٤م اًم٘مٍم

 وٓ يتٛمقن ُمٜمك أهؾ ًمٙم٤من يمذًمؽ يم٤من ًمق سم٠مٟمف:  ًمٓمح٤مويا وشمٕم٘مٌف

 .سمذًمؽ ىم٤مئؾ

 هلؿ ًم٘م٤مل .ٛمٜمًك سمِ  اًم٘مٍم ُمٙم٦م ٕهؾ جيز لَ  ًمق:  ادوفؽقي بعض وؿول

ُّ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  أهنؿ قمغم ومدلَّ  ، اًم٘مٍم ُم٤ًموم٦م ٜمًك وُمِ  ُمٙم٦م سملم وًمٞمس ، قامِت

  .ًمٚمٜمًؽ ىمٍموا

 فأٟم،  طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م ُمـ روى اًمؽمُمذي سم٠من:  وأضمٞم٥م

ُّ أَ  ُمٙم٦م أهؾ ي٤م:  وي٘مقل،  ريمٕمتلم سمٛمٙم٦م يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص   .ؾمٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م قامِت

  .سمٛمٙم٦م شم٘مدم سمام اؾمتٖمٜم٤مء سمٛمٜمك سمذًمؽ إقمالُمٝمؿ شمرك ويم٠مٟمف

 سمـ زيد سمـ قمكم رواي٦م ُمـ احلدي٨م ٕنَّ  ، وٕمٞمػ وهذا:  ىمٚم٧م

 ُمٜمك وىمّم٦م ، اًمٗمتح ذم يم٤مٟم٧م وم٤مًم٘مّم٦م صحَّ  وًمق ، وٕمٞمػ وهق ضمدقم٤من

  .اًمٕمٝمد ٕمدًمٌُ  ذًمؽ سمٞم٤من ُمـ سمدَّ  ٓ ويم٤من ، اًمقداع طمج٦م ذم

 ُمٙم٦م سملم اًمتل اعم٤ًموم٦م أنَّ  شمًٚمٞمؿ قمغم ُمٌٜمٌل  اًمٌح٨م أصؾ أنَّ  خيٗمك وٓ

  .فاخلال حم٤ملِّ  ُمـ وهق ، ومٞمٝم٤م ي٘مٍم ٓ وُمٜمك
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 اجلوعح تاب
 ، إقمٛمش هب٤م وىمرأ شمًّٙمـ وىمد ، اعمِمٝمقر قمغم اعمٞمؿ سمْمؿّ  اجلٛمٕم٦م

 .أيْم٤مً  اًمٙمن ّزضّم٤مجاًم وطمٙمك ، ومتحٝم٤م اًمٗمّراء قمـ اًمقاطمدّي  وطمٙمك

 ذم يًّٛمك يم٤من أّٟمف قمغم آّتػوق مع ، سمذًمؽ اًمٞمقم شمًٛمٞم٦م ذم واختؾػ

 .وسم٤معمقطّمدة اًمّراء ووؿّ  اعمٝمٛمٚم٦م اًمٕملم سمٗمتح  اًمٕمروسم٦م اجل٤مهٚمّٞم٦م

ل:  ؾؼقؾ  طمذيٗم٦م أسمق ذيمره ، ومٞمف َجع اخلالئؼ يمامل ٕنّ  سمذًمؽ ؾُمٛمِّ

٤ٌّمسٍ  اسمـ قمـ اعمٌتدأ ذم اًمٜمّّج٤مرّي    .وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده قم

 .ؾمٚمامن طمدي٨م ُمـ ذًمؽ ورد،  ومٞمف َجع آدم ظمٚمؼ ٕنّ :  وؿقؾ

 أيب قمـ ؿم٤مهد وًمف ، طمدي٨ٍم  أصمٜم٤مء ذم وهمػممه٤م ظمزيٛم٦م واسمـ أمحد أظمرضمف

 سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُمرومققم٤مً  وأمحد ، ىمقّي  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُمقىمقوم٤مً  طم٤مشمؿ أيب اسمـ ذيمره .هريرة

  .وٕمٞمػ

  .إىمقال أصّح  وهذا

 ذم .إًمٞمف صحٞمح سمًٜمدٍ  ؾمػميـ اسمـ قمـ محٞمدٍ  سمـ قمٌد أظمرضمف ُم٤م .ويؾقف

 اجلٛمٕم٦م يقم يًّٛمقن ويم٤مٟمقا ، زرارة سمـ أؾمٕمد ُمع إٟمّم٤مر دمٛمٞمع ىمّّم٦م

 ، إًمٞمف اضمتٛمٕمقا طملم اجلٛمٕم٦م ومًّٛمقه وذيّمرهؿ هبؿ ومّمغمَّ  ، اًمٕمروسم٦م يقم

 .ُمقىمقوم٤مً  طم٤مشمؿ أيب اسمـ ذيمره

 وي٠مُمرهؿ ومٞمذيّمرهؿ ومٞمف ىمقُمف جيٛمع يم٤من ًم١مّي  سمـ يمٕم٥م ٕنّ :  وؿقؾ

 " ذم اًمّزسمػم ذًمؽ روى ، ٟمٌّل  ُمٜمف ؾمٞمٌٕم٨م سم٠مّٟمف وخيؼمهؿ احلرم سمتٕمٔمٞمؿ

 وسمف،  ُم٘مٓمققم٤مً  قمقف سمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ " اًمٜم٥ًّم يمت٤مب

 ذيمره .جيٛمٕمٝمؿ يم٤من اًمذي هق ىمّمّٞم٤مً  إنّ :  وؿقؾ .وهمػمه اًمٗمّراء ضمزم
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  .أُم٤مًمٞمف ذم صمٕمٚم٥م

 اسمـ ضمزم وهبذا ، ومٞمف ًمٚمّّمالة اًمٜم٤ّمس ٓضمتامع سمذًمؽ ّٛملؾُم :  وؿقؾ

 يًّٛمك يم٤من وإّٟمام .اجل٤مهٚمّٞم٦م ذم يٙمـ لَ  إؾمالُمّل  اؾمؿ إّٟمف:  لوم٘م٤م،  طمزم

  اٟمتٝمك .اًمٕمروسم٦م

 يم٤من ىمديؿ اؾمؿ اًمٕمروسم٦م إنّ :  اًمّٚمٖم٦م أهؾ ىم٤مل وم٘مد ، ٟمٔمر وومٞمف

 همػّموا أهّنؿ وم٤مًمّٔم٤مهر ، اًمٕمروسم٦م يقم هق اجلٛمٕم٦م ذم وىم٤مًمقا ، ًمٚمج٤مهٚمّٞم٦م

ٌٕم٦م إّي٤مم أؾمامء ًّ  ، دسم٤مر ، ضم٤ٌمر ، أهقن ، أّول:  شمًّٛمك يم٤مٟم٧م أن سمٕمد اًم

  .ؿمٞم٤مر ، قمروسم٦م ، ُم١مٟمس

 أؾمامئٝمؿ ذم أهقن آصمٜملم يقم شمًّٛمل اًمٕمرب يم٤مٟم٧م:  اجلقهرّي  وىم٤مل

 أن اعمتٕم٤مروم٦م هذه وهل ، أؾمامء هل٤م أطمدصمقا سم٠مهّنؿ يِمٕمر وهذا ، اًم٘مديٛم٦م

٧ٌم ًّ  .آظمره٤م إمم وإطمد يم٤مًم

 ضمزم وسمف،  ًم١مّي  سمـ يمٕم٥م اًمٕمروسم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمّٛمك ُمـ أّول إنّ :  وؿقؾ

 قمغم وم٠مسم٘مقه اجلٛمٕم٦م إَّٓ  همػّموه٤م إهّنؿ َُمـ ىم٤مل ومٞمحت٤مج ، وهمػمه ٗمّراءاًم

 .ظم٤مّص  ٟم٘مؾ إمم اًمٕمروسم٦م شمًٛمٞم٦م

 ، ظمّمقصّٞم٦م وصمالصملم اصمٜملم اجلٛمٕم٦م ًمٞمقم اهلدي ذم اًم٘مّٞمؿ اسمـ وذيمر

 ذم أشمك وهؾ شمٜمزيؾ ال وىمراءة ، ُمٜمٗمرداً  ّم٤مميُ  وٓ قمٞمد يقم أهّن٤م وومٞمٝم٤م

قاك واًمّٓمٞم٥م هل٤م واًمٖمًؾ ، ومٞمٝم٤م واعمٜم٤موم٘ملم واجلٛمٕم٦م صٌٞمحتٝم٤م ًّ  واًم

 سم٤مًمٕم٤ٌمدة وآؿمتٖم٤مل واًمّتٌٙمػم اعمًجد وشمٌخػم ، اًمّثٞم٤مب أطمًـ وًمٌس

 وٟمٗمل ، اًمٙمٝمػ وىمراءة ، واإلٟمّم٤مت واخلٓم٦ٌم ، اخلٓمٞم٥م خيرج طمّتك

ٗمر وُمٜمع ، آؾمتقاء وىم٧م اًمٜم٤ّمومٚم٦م يمراهٞم٦م ًّ  أضمر وشمْمٕمٞمػ ، ىمٌٚمٝم٤م اًم
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 ، يقُمٝم٤م ذم ضمٝمٜمّؿ شمًجػم وٟمٗمل ، ؾمٜم٦م أضمر ظمٓمقة سمٙمؾ إًمٞمٝم٤م اًمّذاه٥م

 هلذه اعمّدظمر واًمِّم٤مهد اعمزيد يقم وأهّن٤م ، أصم٤مم وشمٙمٗمػم ، اإلضم٤مسم٦م وؾم٤مقم٦م

 .ومٞمف اخلؼم صم٧ٌم إن إرواح ومٞمف ودمتٛمع ، إؾمٌقع أّي٤مم وظمػم ، إُّم٦م

 ُمٚمّخّم٤مً  اٟمتٝمك

ٌّٕمٝم٤م يٓمقل أؿمٞم٤مء وشمرك ، ٟمٔمر ومٞمٝم٤م أظمر أؿمٞم٤مء وذيمر  أقمٚمؿ واهلل .شمت
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 ونالحديث التادع والثمان
 وءَ ـج ـْ مَ :  ؿول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ  ,  ظؿر بـ اهلل ظبد ظـ - 218

 ( ).ؾؾؾقغتس اجلؿعيَ  مـؽؿ

 

وًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م ٟم٤مومع قمـ اسمـ (  اجلؿعي مـؽؿ جوء مـ: ) ؿقفف 

  " ومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م أطمديمؿ ضم٤مء إذا "قمٛمر 

 يٕم٘م٥م اًمٖمًؾ أنّ  وفم٤مهره ، ًمٚمّتٕم٘مٞم٥م اًمٗم٤مء (ؾؾقغتسؾ : ) ؿقفف 

 .أطمديمؿ أراد إذا اًمّت٘مدير وإّٟمام اعمراد ذًمؽ وًمٞمس ، اعمجلء

 " وًمٗمٔمف .ُمًٚمؿ قمٜمد ٟم٤مومع قمـ اًمٚمٞم٨م رواي٦م ذم سمف ُمٍّمطم٤مً  ضم٤مء وىمد

  " ومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م ي٠ميت أن أطمديمؿ أراد إذا

 يدي سملم وم٘مّدُمقا اًمّرؾمقل ٟم٤مضمٞمتؿ إذا)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ وٟمٔمػم

  .خالف الب اعمٜم٤مضم٤مة أردشمؿ إذا اعمٕمٜمك وم٢منّ ، (  صدىم٦مً  ٟمجقايمؿ

 ُمـ " سمٚمٗمظ ىمري٤ٌمً  أيت هريرة أيب طمدي٨م اًمٚمٞم٨م رواي٦م وي٘مّقي

 قمـ اًمّرواح شم٠مظمػم ذم سيح ومٝمق ( ) " راح صمؿّ  اجلٛمٕم٦م يقم اهمتًؾ

 .فم٤مهره قمغم محٚمف ُمـ ىمقل وم٤ًمد هبذا وقمرف ، اًمٖمًؾ

_______________ 
) رق قمـ اًمزهري قمـ ؾم٤مل ُمـ ـم(  333) وُمًٚمؿ (  322،  363) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

أٟمف ىم٤مل وهق ،   ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أسمٞمف قمـ رؾمقل اهلل ( ُمًٚمٌؿ وقمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر زاد 

 .ًمٗمظ ُمًٚمؿ .ذيمرهوم .ىم٤مئؿ قمغم اعمٜمؼم

ُمـ ـمريؼ اًمٚمٞم٨م (  333)  وُمًٚمؿ ، ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ (  302) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري     

 .يمالمه٤م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر

 (  630) ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل رىمؿ  (6)
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 واطمد احلدي٨م ٕنّ  ، ًمٚمّّمالة ٓ ًمٚمٞمقم اًمٖمًؾ أنّ  قمغم سمف واطمت٩ّم 

 أيب طمدي٨م وىمّقاه ، اعمراد روايتف ذم اًمٚمٞم٨م سملّم  وىمد ، واطمد وخمّرضمف

 .هريرة

 اقمتٜمك وم٘مد .ضمّداً  ُمِمٝمقرة احلدي٨م هلذا قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع ورواي٦م

 ٟمٗم٤ًمً  ؾمٌٕملم ـمريؼ ُمـ وم٤ًمىمف ."صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق ـمرىمف سمتخري٩م

 .ٟم٤مومع قمـ رووه

ٌّٕم٧م وىمد  ُمٗمرد ضمزء ذم ـمرىمف ُمـ زم وىمع ُم٤م وَجٕم٧م،  وم٤مشمف ُم٤م شمت

 وقمنميـ ُم٤مئ٦مً  ٟم٤مومع قمـ رواه ُمـ أؾمامء ومٌٚمٖم٧ْم  ، ذًمؽ اىمت٣م ًمٖمرضٍ 

 .ٟمٗم٤ًمً 

  .احلديٌ شبى ذـر هٜم٤م ُمٜمف يًتٗم٤مد ومام

 سمـ وىم٤مؾمؿ قمقاٟم٦م أيب قمٜمد ٟم٤مومع قمـ ُأُمٞم٦َّم سمـ إؾمامقمٞمؾ رواي٦م ومٗمل

 ضم٤مءوا اجلٛمٕم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا ، أقمامهلؿ ذم يٖمدون اًمٜم٤ّمس يم٤من : أصٌغ

 ضم٤مء ُمـ:  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل ذًمؽ ومِمٙمقا ، ُمتٖمػّمة صمٞم٤مب وقمٚمٞمٝمؿ

 .ومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م ُمٜمٙمؿ

 . افؼقل حمّؾ  ذـر ومـفو

 رؾمقل ؾمٛمٕم٧م قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ قمتٞم٦ٌم سمـ احلٙمؿ رواي٦م ومٗمل

 اجلّّم٤مص يٕم٘مقب أظمرضمف .ي٘مقل سم٤معمديٜم٦م اعمٜمؼم هذا أقمقاد قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .احلٙمؿ قمـ ىمٞمس سمـ اًمٞمًع رواي٦م ُمـ " ومقائده " ذم

 هذا سمدون .قمٜمف ؿمٕم٦ٌم ٦مرواي ُمـ وهمػمه اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد ؿاحلٙمَ  وـمريؼ

ٞم٤مق ًّ  ويمذا " راح " ومٕمٜمده " ضم٤مء " ىمقًمف إَّٓ  اًم٤ٌمب طمدي٨م سمٚمٗمظ،  اًم
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 وُم٤مًمؽ وُمٜمّمقر أّيقب قمـ ـمٝمامن سمـ إسمراهٞمؿ رواي٦م ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  رواه

 .ٟم٤مومع قمـ صمالصمتٝمؿ

 .ذفؽ تؽرار ظذ يدّل  مو ومـفو

 سمٚمٗمظ اًمٙمّجّل  ُمًٚمؿ أيب قمٜمد ٟم٤مومع قمـ ضمقيري٦م سمـ صخر رواي٦م ومٗمل

  .احلدي٨م .ىم٤مل اجلٛمٕم٦م يقم ظمٓم٥م إذا نيم٤م "

 .ادتـ دم زيودة ومـفو

 واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ قمقاٟم٦م أيب قمٜمد ٟم٤مومع قمـ واىمد سمـ قمثامن رواي٦م ومٗمل

٤ٌّمن  واًمٜم٤ًّمء اًمّرضم٤مل ُمـ اجلٛمٕم٦م أشمك ُمـ : سمٚمٗمظ صح٤مطمٝمؿ ذم طم

  .همًؾ قمٚمٞمف ومٚمٞمس ي٠مهت٤م لَ  وُمـ ، ومٚمٞمٖمتًؾ

 واىمد سمـ قمثامن يٙمقن أن أظمِمك:  اًمٌّزار ىم٤مل ًمٙمـ ، صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 .ومٞمف وهؿ

 .أيضوً  واإلشـود ادتـ دم زيودة ومـفو

٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ واًمٜم٤ًّمئّل  داود أسمق أظمرضمف  ُمـ وهمػمهؿ طم

٤ٌّمسٍ  سمـ قمّٞم٤مش قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ ُمٗمّْمؾ قمـ ـمرق  سمـ سمٙمػم قمـ اًم٘مت٤ٌمينّ  قم

 ىم٤مل:  ىم٤مًم٧م،  طمٗمّم٦م قمـ قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ إؿم٩ّم  سمـ اهلل قمٌد

 إمم راح ُمـ وقمغم ، حمتٚمؿ يمّؾ  قمغم واضم٦ٌم اجلٛمٕم٦م : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .اًمٖمًؾ اجلٛمٕم٦م

 إَّٓ  طمٗمّم٦م سمزي٤مدة ٟم٤مومع قمـ يروه لَ :  "إوؾمط" ذم اًمّٓمؼماينّ  ىم٤مل

  .ُمٗمّْمؾ سمف شمٗمّرد قمّٞم٤مش إَّٓ  قمٜمف وٓ ، سمٙمػم

 ُم٤مٟمع وٓ - آظمر طمدي٨م ومٝمق حمٗمقفم٤مً  يم٤من وم٢من - صم٘م٤مت رواشمف:  ىمٚم٧م
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ومٗمل  ، اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ همػمه وُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمـ قمٛمر اسمـ يًٛمٕمف أن

 ُمع ؾمّٞمام وٓ،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ أسمٞمف قمـ قمٛمر اسمـ رواي٦م ُمـ اًمّمحٞمحلم

 .اعمتقن اظمتالف

 سم٤مًمٖمًؾ إُمر شمٕمٚمٞمؼ قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م ذم:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 اًمٖمًؾ يٙمقن أن يٕمتؼم أّٟمف ذم دوفٍؽ  سمف واؾمتدل ، اجلٛمٕم٦م إمم سم٤معمجلء

  .وافؾقٌ إوزاظلّ  وواؾؼف ، سم٤مًمّذه٤مب ُمّتّمالً 

 .اًمٗمجر سمٕمد ُمـ جيزئ:  ىم٤مًمقا اجلؿفقرو

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م هلؿ ويِمٝمد اهمتًٚمقا يقم اجلٛمٕم٦م واهمًٚمقا :  قم

وـمٚمقع اًمٗمجر أول  .أظمرضمف اًمٌخ٤مري .وإن َل شمٙمقٟمقا ضمٜم٤ٌمً  .رؤوؾمٙمؿ

  .اًمٞمقم ذقم٤مً 

 هؾ .أطمدث صمؿّ  اهمتًؾ قمّٛمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م:  إصمرم وىم٤مل

 اسمـ طمدي٨م ُمـ أقمغم ومٞمف أؾمٛمع ولَ  .ٟمٕمؿ:  لوم٘م٤م ؟ اًمقوقء يٙمٗمٞمف

 .أسمزى

 قمٌد سمـ ؾمٕمٞمد قمـ صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف ُم٤م إمم يِمػم

 ، اجلٛمٕم٦م يقم يٖمتًؾ يم٤من أّٟمف - صح٦ٌم وًمف - أسمٞمف قمـ أسمزى سمـ اًمّرمحـ

 .اًمٖمًؾ يٕمٞمد وٓ،  ومٞمتقّو٠م حيدث صمؿّ 

 يقم سم٤مًمٖمًؾ رإُم ذم احلٙمٛم٦م أنّ  قمرف إذا:  ي٘م٤مل أن اًمٜمّٔمر وُم٘مت٣م

 ومٛمـ ، اًمٙمرهي٦م سم٤مًمّرائح٦م اًمّت٠مّذي ُمـ احل٤مرضيـ رقم٤مي٦م واًمّتٜمٔمٞمػ اجلٛمٕم٦م

 ي١مظّمر أن ًمف اؾمتح٥ّم  شمٜمٔمٞمٗمف يزيؾ ُم٤م اًمٜمّٝم٤مر أصمٜم٤مء ذم يّمٞمٌف أن ظمٌم

 اشّمّم٤مل ومنمط .موفؽ حلٔمف اًمذي هق هذا وًمٕمؾ ، ذه٤مسمف ًمقىم٧م اًمٖمًؾ



 193 باب اجلمعة   الصالة كتاب   

  أقمٚمؿ واهلل.  اًمّتٜمٔمٞمػ يٖم٤مير مم٤ّم إُمـ ًمٞمحّمؾ سم٤مًمٖمًؾ اًمّذه٤مب

 يٙمقن أن يٙم٤مد إسمٕم٤مداً  افّظوهريّ  أسمٕمد وًم٘مد:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 اجلٛمٕم٦م صالة إىم٤مُم٦م قمغم اًمٖمًؾ شم٘مّدم يِمؽمط لَ  طمٞم٨م .سمٌٓمالٟمف جمزوُم٤مً 

 إمم اًمٖمًؾ سم٢مو٤موم٦م شمٕمّٚم٘م٤مً ،  قمٜمده يمٗمك اًمٖمروب ىمٌؾ اهمتًؾ ًمق طمّتك

 .شم٘مّدم ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس يمام يٕمٜمل ، اًمٞمقم

 يمام .اًمٙمرهي٦م اًمّروائح إلزاًم٦م اًمٖمًؾ أنّ  ًمّرواي٤متا سمٕمض ُمـ شمٌلّم  وىمد

 يقم يٜمت٤مسمقن اًمٜم٤مس يم٤من:  ىم٤مًم٧م،  قم٤مئِم٦م طمدي٨م روى اًمٌخ٤مري ذم

 واًمٕمرق اًمٖم٤ٌمر يّمٞمٌٝمؿ اًمٖم٤ٌمر ذم ومٞم٠مشمقن ، واًمٕمقازم ُمٜم٤مزهلؿ ُمـ اجلٛمٕم٦م

 ، قمٜمدي وهق ُمٜمٝمؿ إٟم٤ًمن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٠مشمك ، اًمٕمرق ُمٜمٝمؿ ومٞمخرج ،

 . هذا ًمٞمقُمٙمؿ ٓمٝمرشمؿشم أٟمٙمؿ ًمق:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل

 يت٠مشّمك ٓ وذًمؽ .احل٤مرضيـ شم٠مّذي قمدم اعم٘مّمقد أنّ  ُمٜمف وومٝمؿ:  ىم٤مل

 هذا يتحّّمؾ ٓ سمحٞم٨م ىمّدُمف ًمق أىمقل ويمذًمؽ ، اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م سمٕمد

 ُم٘م٤مرٟم٤مً  فمٜم٤ّمً  أو ىمٓمٕم٤مً  يم٤مًمٜمّّص  ُمٕمٚمقُم٤مً  يم٤من إذا واعمٕمٜمك .سمف يٕمتدّ  لَ  اعم٘مّمقد

  .اًمٚمٗمظ جمّرد شّم٤ٌمعا ُمـ أومم سمف احلٙمؿ وشمٕمٚمٞمؼ وم٤مشّم٤ٌمقمف ًمٚم٘مٓمع

 سمٕمد اهمتًؾ ُمـ أنّ  قمغم اإلمجوع اًمؼمّ  قمٌد اسمـ طمٙمك وىمد:  ىمٚم٧م

  .سمف أُمر ُم٤م ومٕمؾ وٓ ًمٚمجٛمٕم٦م يٖمتًؾ لَ  اًمّّمالة

 ذم وأـم٤مل .وافّتوبعغ افّصحوبي مـ مجوظي ؿقل أّكف حزم ابـ واّدظك

 ـم٤مئؾ ٓ سمام اًمّتٓمقيؾ إمم يٗميض واًمّردّ  ، اعمٜمع سمّمدد هق سمام ذًمؽ شم٘مرير

 .فحتت

 صالة سمٕمد آهمت٤ًمل سم٢مضمزاء اًمّتٍميح ذيمر ممّـ أطمدٍ  قمـ قرديُ  ولَ 
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 اًمٖمًؾ اشّمّم٤مل يِمؽمط ٓ أّٟمف قمغم يدّل  ُم٤م قمٜمٝمؿ أورد وإّٟمام ، اجلٛمٕم٦م

 أو اًمّزوال ىمٌؾ ُم٤م سملم ومرق ٓ أّٟمف ُمٜمف هق وم٠مظمذ ، اجلٛمٕم٦م إمم سم٤مًمّذه٤مب

 أقمٚمؿ واهلل ، يم٤مًمِّمٛمس فم٤مهر سمٞمٜمٝمام واًمٗمرق .سمٕمده

 حيي لَ  عمـ ينمع ٓ اًمٖمًؾ أنّ  قمغم احلدي٨م ٝمقمُمٗم ُمـ واؾمتدل

 واىمد سمـ قمثامن رواي٦م آظمر ذم سمٛم٘متْم٤مه اًمّتٍميح شم٘مّدم وىمد ، اجلٛمٕم٦م

 خالؾوً  اجلؿفقر ؿول وبف , افّشوؾعّقي ظـد إصّح  هق وهذا ، ٟم٤مومع قمـ

 .احلـػّقي ٕـثر

 ، ومٞمف شم٘م٤مم اًمذي اعمٙم٤من أو اًمّّمالة سمف اعمراد " اجلٛمٕم٦م " ومٞمف وىمقًمف

 جم٤موراً  يم٤من عمـ ؿم٤مُمؾ وم٤محلٙمؿ وإٓ،  اًمٖم٤مًم٥م ًمٙمقٟمف اعمجلء ذيمرو

 .سمف ُم٘مٞمامً  أو ًمٚمج٤مُمع
 .( ) " واضم٥م " سم٘مقًمف واؾمتدل

 .اجلٛمٕم٦م همًؾ ومروّٞم٦م قمغم:  وهق افؼقل إول

 وهق ، وهمػممه٤م ي٤مٍه  سمـ وقماّمر هريرة أيب قمـ اعمٜمذر اسمـ طمٙم٤مه وىمد

 قمـ طمزم اسمـ ٙم٤مهوطم ، أمحد قمـ اًمّروايتلم وإطمدى اًمّٔم٤مهر أهؾ ىمقل

،  قمٜمٝمؿ اًمّرواي٦م ؾم٤مق صمؿّ  ، سمٕمدهؿ وُمـ اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ ضمؿ   وَجعٍ  قمٛمر

 اقمتٛمد وإّٟمام ، ٟم٤مدراً  إَّٓ  سمذًمؽ اًمّتٍميح ُمٜمٝمؿ أطمد قمـ ومٞمٝم٤م ًمٞمس ًمٙمـ

ـّ  يمٜم٧م ُم٤م : ؾمٕمد يم٘مقل حمتٛمٚم٦م أؿمٞم٤مء قمغم ذًمؽ ذم  همًؾ يدع ُمًٚمامً  أفم

_______________ 
أنَّ اًمٜمٌل ، ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد (  332) وُمًٚمؿ (  324) ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري  .أي  (6)

  .قمغم يمؾ حمتٚمؿهُمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م واضم٥م : ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص

 .يمام ذيمره اًمِم٤مرح ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ .ويمذا ذم رواي٦م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 
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 .اجلٛمٕم٦م يقم

 وهمػمه قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض وىم٤مل ، ُم٤مًمؽ قمـ واخلّٓم٤ميبّ  اعمٜمذر اسمـ وطمٙم٤مه

 .ُمذهٌف ذم سمٛمٕمروٍف  ذًمؽ ًمٞمس: 

 لَ  ـُمَ  فٚمَ ٛمَ ومحَ ،  وضمقسمف قمغم ُم٤مًمؽ ٟمّص  ىمد:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

  اٟمتٝمك  .أصح٤مسمف ذًمؽ وأسمك،  فم٤مهره قمغم ُمذهٌف يامرس

 أؿمٝم٥م ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  وومٞمف .اًمّتٛمٝمٞمد ذم سمذًمؽ ُم٤مًمؽ قمـ واًمّرواي٦م

  .سمقاضم٥ٍم  وًمٞمس،  طمًـ:  وم٘م٤مل .قمٜمف ؾمئؾ أّٟمف ُم٤مًمؽ قمـ

 همٚمطٌ  وهق ، أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ظمزيٛم٦م اسمـ قمـ اعمت٠مظّمريـ سمٕمض وطمٙم٤مه

 ًمٙمقٟمف واطمت٩ّم  ، آظمتٞم٤مر قمغم سم٠مّٟمف "صحٞمحف" ذم ّسح وم٘مد .قمٚمٞمف

  .شمراضمؿ قمّدة ذم أطم٤مدي٨م سمٕمّدة ُمٜمدوسم٤مً 

 .واؾمتٖمرب .ًمٚمِّم٤مومٕمّل  ىمقًٓ  هي٩م ٓسمـ اًمٖمٜمٞم٦م ؿم٤مرح وطمٙم٤مه

 وأيب قمٛمر اسمـ لطمديثَ  أورد أن سمٕمد اًمّرؾم٤مًم٦م ذم اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل وىمد

 :  ؾمٕمٞمد

 دمزي ومال واضم٥ٌم  أّٟمف ُمٜمٝمام افّظوهر ، معـقغ " واضم٥م " ىمقًمف اطمتٛمؾ

 آظمتٞم٤مر ذم واضم٥ٌم  أّٟمف:  واحتؿؾ .سم٤مًمٖمًؾ إَّٓ  اجلٛمٕم٦م ًمّمالة اًمّٓمٝم٤مرة

 .واًمٜمّٔم٤موم٦م إظمالق ويمرم

 .( ) قمٛمر ُمع قمثامن سم٘مّّم٦م اًمّث٤مين ًمالطمتامل اؾمتدل صمؿّ 

_______________ 
أنَّ قمٛمر سمـ :  قمـ اسمـ قمٛمر (  6446) وُمًٚمؿ (  323) أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري  (6)

إذ دظمؾ رضمٌؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ إوًملم ُمـ  .اخلٓم٤مب ، سمٞمٜمام هق ىم٤مئؿ ذم اخلٓم٦ٌم يقم اجلٛمٕم٦م

إين ؿمٖمٚم٧م ، ومٚمؿ أٟم٘مٚم٥م إمم : ؾم٤مقم٦م هذه ؟ ىم٤مل أي٦م : ، ومٜم٤مداه قمٛمر  ملسو هيلع هللا ىلصأصح٤مب اًمٜمٌل 

واًمقوقء أيْم٤ًم، وىمد قمٚمٛم٧َم : أهكم طمتك ؾمٛمٕم٧م اًمت٠مذيـ ، ومٚمؿ أزد أن شمقو٠مت وم٘م٤مل 
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 سم٤مخلروج قمٛمر ي٠مُمره ولَ ،  ًمٚمٖمًؾ اًمّّمالة قمثامن يؽمك لَ  ومٚماّم :  ىم٤مل

  .ٟمتٝمكا .ًمالظمتٞم٤مر سم٤مًمٖمًؾ إُمر أنّ  قمٚمام ىمد أهّنام قمغم ذًمؽ دلَّ  ًمٚمٖمًؾ

 ظمزيٛم٦م يم٤مسمـ .اعم٠ًمًم٦م هذه ذم اعمّمٜمّٗملم أيمثر قمّقل اجلقاب هذا وقمغم

٤ٌّمن واسمـ واًمّٓمح٤موّي  واًمّٓمؼمّي   .ضمّراً  وهٚمؿّ  اًمؼمّ  قمٌد واسمـ طم

 ذًمؽ قمغم واوم٘مقمه٤م اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ طمي ُمـ أنّ :  ومٞمف سمٕمْمٝمؿ وزاد

،  اًمّّمالة صّح٦م ذم ٤مً ـذـم ًمٞمس اًمٖمًؾ أنّ  قمغم .ُمٜمٝمؿ إمجوظوً  ومٙم٤من

 .ىمقّي  اؾمتدٓل وهق

 اًمٖمًؾ سمدون اجلٛمٕم٦م صالة أنّ  قمغم اإلمجوع وهمػمه اخلّٓم٤ميبّ  ٟم٘مؾ وىمد

 ي٘مقًمقا ولَ ،  سمقضمقسمف ىم٤مًمقا أهّنؿ:  ؿقم ظـ اًمّٓمؼمّي  طمٙمك ًمٙمـ ، جمزئ٦م

 أصٚمف يم٠منّ ،  سمدوٟمف اًمّّمالة شمّمّح  ُمًت٘مؾ   واضم٥ٌم  هق سمؾ ، ذط إّٟمف

 ُمـ احل٤مرضون هب٤م يت٠مّذى اًمتل اًمٙمرهي٦م اًمّروائح وإزاًم٦م اًمّتٜمٔمٞمػ ىمّمد

 ُمـ قمغم اًمّثقم أيمؾ حيرم:  َُمـ ىم٤مل ًم٘مقل ُمقاومؼ وهق ، واًمٜم٤ّمس اعمالئٙم٦م

 .اجلامقم٦م ذم اًمّّمالة ىمّمد

 .ثامنقم شم٠مصمٞمؿ ذًمؽ ُمـ يٚمزم أّٟمف:  قمٚمٞمٝمؿ ويردّ 

 .اًمقىم٧م قمـ ذاهالً  شمريمف إّٟمام ّٕٟمف،  ُمٕمذوراً  يم٤من أّٟمف:  واجلقاب

 ذم صم٧ٌم عم٤َِم ، اًمٜمّٝم٤مر أّول ذم اهمتًؾ ىمد يٙمقن أن حيتؿؾ أّكف مع

 طمّتك يقم قمٚمٞمف يٛميض يٙمـ لَ  قمثامن أنّ ،  محران قمـ ُمًٚمؿ صحٞمح

،  اًمّت٠مظّمر قمـ اقمتذر يمام ًمٕمٛمر سمذًمؽ يٕمتذر لَ  وإّٟمام ، اعم٤مء قمٚمٞمف يٗمٞمض

 .إومْمؾ هق يمام اجلٛمٕم٦م إمم فسمذه٤مسمِ  همًٚمف يّتّمؾ لَ  ّٕٟمف

_______________ 
 .يم٤من ي٠مُمر سم٤مًمٖمًؾ ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رؾمقل اهلل 
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 ، وهمػمه اًمٜمّٔم٤موم٦م ذي سملم اًمّتٗمّمٞمؾ:  احلٜم٤مسمٚم٦م سمٕمض قمـ: افؼقل افثوين 

 .اهلدي ص٤مطم٥م طمٙم٤مه ، اًمٕمٚم٦م إمم ٟمٔمراً  إّول دون اًمّث٤مين قمغم ومٞمج٥م

 وقمثامن قمٛمر ىمّّم٦م أنّ  .راهقيف سمـ إؾمح٤مق قمـ اعمٜمذر اسمـ وطمٙمك

 قمٛمر شمرك ضمٝم٦م ُمـ،  وضمقسمف قمدم قمغم ٓ اًمٖمًؾ وضمقب قمغم شمدّل 

 ومٚمق ، اًمٜم٤ّمس رءوس قمغم ُمثٚمف وشمقسمٞمخ قمثامن سمٛمٕم٤مشم٦ٌم واؿمتٖم٤مًمف اخلٓم٦ٌم

 ًمٚمٖمًؾ قمثامن يرضمع لَ  وإّٟمام ، ذًمؽ قمٛمر ومٕمؾ ٤معمََ  ُم٤ٌمطم٤مً  اًمٖمًؾ شمرك يم٤من

 يمام اهمتًؾ يم٤من ًمٙمقٟمف أو،  اجلٛمٕم٦م ًمٗم٤مشمتف ومٕمؾ ًمق إذ،  اًمقىم٧م ًمْمٞمؼ

  .شم٘مّدم

 اؾمتح٤ٌمب إمم إيمثرون ذه٥م:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل :افؼقل افثوفٌ 

 ، اًمّٔم٤مهر هذا خم٤مًمٗم٦م قمـ آقمتذار إمم حمت٤مضمقن وهؿ،  اجلٛمٕم٦م همًؾ

 يمام اًمّت٠ميمٞمد قمغم اًمقضمقب وصٞمٖم٦م اًمٜمّدب قمغم إُمر صٞمٖم٦م أّوًمقا وىمد

 إذا إًمٞمف يّم٤مر إّٟمام وٕمٞمػ شم٠مويؾ وهق ، واضم٥ٌم  قمكمّ  إيمراُمؽ:  ي٘م٤مل

  .اًمّٔم٤مهر هذا قمغم راضمح٤مً  اعمٕم٤مرض يم٤من

 اجلٛمٕم٦م يقم شمقّو٠م ُمـ " طمدي٨م اًمّٔم٤مهر هذا سمف قم٤مروقا ُم٤م وأىمقى

 ؾمٜمد ؾمٜمده يٕم٤مرض وٓ " أومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ اهمتًؾ وُمـ ، وٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م

 ًمٗمظ محؾ يمٛمـ ُمًتٙمره٤مً  شم٠مويالً  شم٠مّوًمقه ورسّمام:  ىم٤مل ، إطم٤مدي٨م هذه

٘مقط قمغم اًمقضمقب ًّ   .اٟمتٝمك .اًم

 ووضمف ، اعمّمٜمّٗملم ُمـ يمثػمٌ  فسم اعمٕم٤مرو٦م قمغم ومٕمّقل احلدي٨م وم٠مُّم٤م

 اًمقوقء اؿمؽماك ي٘متيض وم٢مّٟمف،  " أومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ " ىمقًمف ُمٜمف اًمّدًٓم٦م

  .اًمقوقء إضمزاء ومٞمًتٚمزم ، اًمٗمْمؾ أصؾ ذم واًمٖمًؾ
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  .ـمرق احلدي٨م وهلذا

ٜمـ أصح٤مب أظمرضمٝم٤م ؾمٛمرة قمـ احلًـ رواي٦م وأىمقاه٤م أؿمٝمره٤م ًّ  اًم

٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ اًمّثالصم٦م  :  ظؾتون وفف ، طم

  .ومٞمف قمٚمٞمف اظمتٚمػ أّٟمف:  وإخرى .احلًـ قمٜمٕمٜم٦م ُمـ أّٟمف:  حدامهوإ

 قمٌد طمدي٨م ُمـ واًمّٓمؼماينّ  ، أٟمس طمدي٨م ُمـ ُم٤مضمف اسمـ وأظمرضمف

 ُمـ قمدّي  واسمـ ، ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ واًمٌّزار ، ؾمٛمرة سمـ اًمّرمحـ

  .وٕمٞمٗم٦م ويمّٚمٝم٤م .ضم٤مسمر طمدي٨م

 .بلحوديٌ أيضوً  وظورضقا

 : ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم أؿمٝمد:  ىم٤مل،  شعقد أيب حديٌ مـفو

 يٛمس وأن ، يًتـ وأن ، حمتٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م يقم اًمٖمًؾ

ـّ  وأن " ومٞمف وم٢منّ  .أظمرضمف اًمٌخ٤مري .وضمد إن ـمٞم٤ٌمً   يٛمّس  وأن ، يًت

 ." ـمٞم٤ٌمً 

 سم٤مًمٕم٤مـمػ ًمذيمرمه٤م واًمّٓمٞم٥م آؾمتٜم٤من وضمقب فم٤مهره:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 وًمٞم٤ًم:  ىم٤مل ، يمذًمؽ واًمّٓمٞم٥م وآؾمتٜم٤من واضم٥ٌم  اًمٖمًؾ وم٤مًمّت٘مدير ،

 يّمّح  ٓ إذ ، سمقاضم٥ٍم  ًمٞمس اًمٖمًؾ أنّ  قمغم ومدلَّ  ، اّتػوؿوً  سمقاضمٌلم

  .اٟمتٝمك .واطمد سمٚمٗمظٍ  اًمقاضم٥م ُمع سمقاضم٥ٍم  ًمٞمس ُم٤م شمنميؽ

 .واًمّٓمح٤موّي  اًمّٓمؼمّي  ذًمؽ إمم ؾمٌؼ وىمد

 قمغم سمقاضم٥ٍم  ًمٞمس ُم٤م قمٓمػ يٛمتٜمع ٓ سم٠مّٟمف:  اجلقزّي  اسمـ وشمٕمّ٘مٌف

  .اعمٕمٓمقف سمحٙمؿ اًمّتٍميح ي٘مع ولَ  ؾمّٞمام ٓ ، اًمقاضم٥م
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 لَ  اًمٗمرض سم٤مًمقاضم٥م اعمراد أنّ  ؾمٚمؿ إن:  احل٤مؿمٞم٦م ذم ( )اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 أظمرج:  ي٘مقل أن ًمٚم٘م٤مئؾ ٕنّ ،  قمٚمٞمف سمقاضم٥ٍم  ًمٞمس ُم٤م سمٕمٓمػ دومٕمف يٜمٗمع

 اًمّٓمٞم٥م ذم اإلمجوع دظقى أنّ  وقمغم ، إصؾ قمغم قمداه ُم٤م ومٌ٘مل سمدًمٞمؾٍ 

 أّٟمف،  هريرة أيب ظـ " ضم٤مُمٕمف " ذم قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من روى وم٘مد ، ُمردودة

 بقجقبف ؿول وـذا ، صحٞمح وإؾمٜم٤مده .اجلٛمٕم٦م يقم اًمّٓمٞم٥م يقضم٥م يم٤من

  .افّظوهر أهؾ بعض

 صمؿّ ،  اًمقوقء وم٠مطمًـ شمقّو٠م ُمـ : ُمرومققم٤مً  هريرة أيب حديٌ ومـفو

  .ُمًٚمؿ أظمرضمف .ًمف همٗمر وأٟمّم٧م وم٤مؾمتٛمع اجلٛمٕم٦م أشمك

 اعم٘متيض اًمّثقاب قمٚمٞمف ُمرشّم٤ٌمً  ُمٕمف وُم٤م اًمقوقء ذيمر:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

  .يم٤مٍف  اًمقوقء أنّ  قمغم ومدلَّ  ، ًمٚمّّمّح٦م

 ذم آظمر وضمف ُمـ ورد وىمد .اًمٖمًؾ ٟمٗمل ومٞمف ًمٞمس سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 عمـ اًمقوقء ذيمر يٙمقن أن ؾقحتؿؾ،  " اهمتًؾ ُمـ " سمٚمٗمظ اًمّّمحٞمحلم

  .اًمقوقء إقم٤مدة إمم وم٤مطمت٤مج اًمّذه٤مب قمغم همًٚمف شم٘مّدم

 أواضم٥ٌم  ٛمٕم٦ماجل يقم همًؾ قمـ ؾمئؾ أّٟمف،  ظّبوسٍ  ابـ حديٌ ومـفو

 ومٚمٞمس يٖمتًؾ لَ  وُمـ ، اهمتًؾ عمـ أـمٝمر وًمٙمٜمّف ، ٓ:  وم٘م٤مل ؟ هق

 جمٝمقديـ اًمٜم٤ّمس يم٤من:  اًمٖمًؾ سمدء قمـ وؾم٠مظمؼميمؿ .قمٚمٞمف سمقاضم٥ٍم 

 سمٕمْمٝمؿ آذى ومٚماّم  ، وّٞم٘م٤مً  ُمًجدهؿ ويم٤من ، ويٕمٛمٚمقن اًمّّمقف يٚمًٌقن

 ٤ملىم،  وم٤مهمتًٚمقا اًمٞمقم هذا يم٤من إذا ، اًمٜم٤ّمس أهّي٤م:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىم٤مل سمٕمْم٤مً 

٤ٌّمسٍ  اسمـ  ، اًمٕمٛمؾ قاٗمُ ويمُ  ، اًمّّمقف همػم وًمًٌقا ، سم٤مخلػم اهلل ضم٤مء صمؿّ  : قم

_______________ 
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ـٌ  وإؾمٜم٤مده .واًمّٓمح٤موّي  داود أسمق أظمرضمف .اعمًجد ووؾمع  .طمً

ـّ  ٤ٌّمسٍ  اسمـ قمـ اًمّث٤مسم٧م ًمٙم   .ىمري٤ٌمً  ؾمٞم٠ميت يمام ظمالومف قم

 قمغم اًمّداًم٦م إُمر سمّمٞمٖم٦م ورد ُمٜمف وم٤معمرومقع اًمّّمّح٦م شم٘مدير وقمغم

 اسمـ اؾمتٜم٤ٌمط ُمـ ّٕٟمف ُمقىمقف ومٝمق .اًمقضمقب ٗملٟم وأُّم٤م ، اًمقضمقب

٤ٌّمسٍ  ٥ٌم زوال ُمـ يٚمزم ٓ إذ .ٟمٔمرٌ  وومٞمف ، قم ًّ ٥ٌّم زوال اًم  ذم يمام اعمً

 سمف ُمـ قمغم اًمقضمقب ىمٍم ومٚمٛمـ شمًٚمٞمٛمف شم٘مدير قمغم ، واجلامر اًمّرُمؾ

ؽ أن يمرهي٦م رائح٦م ًّ   .سمف يتٛم

٤ٌّمسٍ  ٓسمـ ىمٚم٧م،  ضووسٍ  حديٌ ومـفو  اهلل رؾمقل أنّ  زقمٛمقا:  قم

 .ضمٜم٤ٌمً  شمٙمقٟمقا أن إَّٓ  رءوؾمٙمؿ واهمًٚمقا اجلٛمٕم٦م يقم اهمتًٚمقا:  لىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

  .احلدي٨م

٤ٌّمن اسمـ ىم٤مل  قمٜمف جيزئ اجلٛمٕم٦م همًؾ أنّ  ومٞمف:  أظمرضمف أن سمٕمد طم

 جيز لَ  ومرو٤مً  يم٤من ًمق إذ ، سمٗمرضٍ  ًمٞمس اجلٛمٕم٦م همًؾ وأنّ  ، اجلٜم٤مسم٦م همًؾ

  .اٟمتٝمك .همػمه قمٜمف

 قمـ إؾمح٤مق اسمـ هب٤م شمٗمّرد " ضمٜم٤ٌمً  شمٙمقٟمقا أن إَّٓ  " اًمّزي٤مدة وهذه

 " ضمٜم٤ٌمً  شمٙمقٟمقاَل  نإو " سمٚمٗمظ اًمّزهرّي  قمـ ؿمٕمٞم٥م رواه وىمد ، اًمّزهرّي 

  .أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمام اًمّزهرّي  قمـ اعمحٗمقظ هق وهذا

، يم٤من اًمٜم٤مس ُمٝمٜم٦م أٟمٗمًٝمؿ  "قمٜمد اًمٌخ٤مري  ظوئشي حديٌ ومـفو

 ًمق: وم٘مٞمؾ هلؿ ، ويم٤مٟمقا إذا راطمقا إمم اجلٛمٕم٦م راطمقا ذم هٞمئتٝمؿ 

 ."اهمتًٚمتؿ

  .ووضمقب طمتؿ ٓ وشمٜمٌٞمفٌ  قمرض ومٗمٞمف
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 سمف إُمر قمغم ؾم٤مسمٌؼ  وسم٠مّٟمف ، اًمقضمقب ٟمٗمل ومٞمف ًمٞمس سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 .سمقضمقسمف واإلقمالم

:  قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمر عَم٤ّم اًمّٓمح٤موّي  ىمقل سمٕمد اًمزيـ سمـ اعمٜمػم وٟم٘مؾ

 ذه٧ٌم صمؿّ  ًمٕمٚم٦مٍ  يم٤من وإّٟمام ، ًمٚمقضمقب يٙمـ لَ  سم٤مًمٖمًؾ إُمر أنّ  قمغم ومدلَّ 

 اًمٖمًؾ ؾم٘مقط ي٘متيض اًمّٓمح٤موّي  ُمـ وهذا ، اًمٖمًؾ ه٥مومذ اًمٕمٚم٦م شمٚمؽ

 ومٞمٙمقن ، إًمخ اًمٕمٚم٦م زاًم٧م:  ًم٘مقًمف،  ُمٜمدوسم٤مً  وٓ ومرو٤مً  يٕمدّ  ومال،  أصالً 

  .اٟمتٝمك .اعم٠ًمًم٦م ذم صم٤مًمث٤مً  ُمذه٤ٌمً 

ٌّداً  اًمٜمّدب ؾم٘مقط اًمٕمٚم٦م زوال ُمـ يٚمزم وٓ  اطمتامل ُمع ؾمّٞمام وٓ ، شمٕم

 ٧مدًمَّ  ٤معمََ  ؾمٚمٛم٧م ًمق ّٚمٝم٤ميم إطم٤مدي٨م هذه إنّ  صمؿّ  .اعمذيمقرة اًمٕمٚم٦م وضمقد

  .شم٘مّدم يمام اعمجّرد اًمقضمقب قمغم ٓ اًمٖمًؾ اؿمؽماط ٟمٗمل قمغم إَّٓ 

 سمت٠مويؾٍ  أّوًمف سمٕمْمٝمؿ أنّ  ُمـ .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م وأُّم٤م

:  ىم٤مل وأّٟمف،  احلـػّقي مـ افؼدوريّ  ظـ دطمٞم٦م اسمـ ٟم٘مٚمف وم٘مد،  ُمًتٙمره

 ومٞمٙمقن ، قمـ ٜمكسمٛمٕم " قمغم " وىمقًمف ، ؾم٤مىمط:  أي " واضم٥م " ىمقًمف

 .ٓزمٍ  همػم أّٟمف اعمٕمٜمك

  .اًمّتٙمّٚمػ ُمـ ومٞمف ُم٤م خيٗمك وٓ

٘مقط اًمّٚمٖم٦م ذم اًمقضمقب أصؾ:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم وىم٤مل ًّ  يم٤من ومٚماّم  ، اًم

 يًّٛمك ُمٜمف ـمٚمٌف أيّمد ُم٤م يمّؾ  يم٤من صم٘مٞمؾ ٥مءٌ قمِ  اعمٙمٚمػ قمغم اخلٓم٤مب ذم

 .ٟمدسم٤مً  أو ومرو٤مً  يمقٟمف ُمـ أقمؿّ  وهق ، قمٚمٞمف ؾم٘مط يم٠مّٟمف واضم٤ٌمً 

 ظم٤مّص  اًمنّمقمّل  اًمٚمٗمظ سم٠منّ :  شمٕمّ٘مٌف صمؿّ  ، إًمٞمف سمزيزة اسمـ ؾمٌ٘مف وهذا

 .ووٕم٤مً  ٓ ذقم٤مً  سمٛم٘متْم٤مه
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 اًمقاضم٥م ختّمٞمص أنّ  ومزاد اجلقاب هذا اؾمتِمٕمر اًمّزيـ ويم٠منّ 

  .طم٤مدٌث  اصٓمالح سم٤مًمٗمرض

٘مقط ذم يٜمحٍم لَ  اًمّٚمٖم٦م ذم " وضم٥م " سم٠منّ :  وأضمٞم٥م ًّ  ورد سمؾ ، اًم

 واًمذي .ذًمؽ وهمػم مًمز وسمٛمٕمٜمك ، اوٓمرب وسمٛمٕمٜمك ، ُم٤مت سمٛمٕمٜمك

 ؾمٞم٘م٧م إذا ؾمّٞمام ٓ ، ًمزم سمٛمٕمٜمك أهّن٤م إطم٤مدي٨م ذم ُمٜمٝم٤م اًمٗمٝمؿ إمم يت٤ٌمدر

  .احلٙمؿ ًمٌٞم٤من

 يمّؾ  قمغم واضم٦ٌم اجلٛمٕم٦م " قمٛمر اسمـ طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم شم٘مّدم وىمد

 طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم أنّ  وي١مّيده،  ىمٓمٕم٤مً  اًمّٚمزوم سمٛمٕمٜمك وهق " حمتٚمؿ

٤ٌّمن سمـا أظمرضمف " اجلٜم٤مسم٦م يمٖمًؾ واضم٥م " اًم٤ٌمب  ـمريؼ ُمـ طم

 .اًمّٚمزوم وفم٤مهره ، ؾمٚمٞمؿٍ  سمـ صٗمقان قمـ اًمّدراوردّي 

 ذم ٓ اًمٙمٞمٗمّٞم٦م ذم اًمّتِمٌٞمف سم٠منّ  سم٤مًمٜمّدسمّٞم٦م:  اًم٘م٤مئٚملم سمٕمض قمٜمف وأضم٤مب

 .احلٙمؿ

 ُمـ ُمٖمػّمة " اًمقضمقب " ًمٗمٔم٦م شمٙمقن أن حيتؿؾ:  اجلقزّي  اسمـ وىم٤مل

 .اًمقضمقب وٟمًخ صم٤مسمت٦م أو اًمّرواة سمٕمض

ـّ  اًمّث٤مسمت٦م ًمّرواي٤متا ذم اًمّٓمٕمـ سم٠منّ :  وردّ   ٓ ًمف ُمًتٜمد ٓ اًمذي سم٤مًمّٔم

 قمغم يدّل  إطم٤مدي٨م وجمٛمقع ، سمدًمٞمؾٍ  إَّٓ  إًمٞمف يّم٤مر ٓ واًمٜمًّخ ، ي٘مٌؾ

 احل٤مل أّول ذم يم٤من ذًمؽ أنّ ،  قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم وم٢منّ  ، احلٙمؿ اؾمتٛمرار

٤ٌّمسٍ  واسمـ هريرة وأسمق ، جمٝمقديـ يم٤مٟمقا طمٞم٨م  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  صح٤ٌم إّٟمام قم

 وم٘مد ذًمؽ وُمع ، أّوًٓ  ومٞمف يم٤مٟمقا ُم٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم قؾّمعاًمتّ  طمّمؾ أن سمٕمد

 .ومٞمف واًمؽّمهمٞم٥م قمٚمٞمف واحل٨ّم  سم٤مًمٖمًؾ إُمر ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف ُمٜمٝمام يمؾ   ؾمٛمع
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 .؟ ذًمؽ سمٕمد اًمٜمًّخ قمكيد ومٙمٞمػ

 جيزئ:  ىم٤مًمقا،  أصحوهبؿ بعض أنّ  وهمػمه اًمٕمريبّ  اسمـ طمٙمك:  ؾوئـدةٌ 

  .اًمٜمّٔم٤موم٦م اعم٘مّمقد ٕنّ ،  اًمّتٓمّٞم٥م ًمٚمجٛمٕم٦م آهمت٤ًمل قمـ

 اًمقرد سمامء جيزئ سمؾ،  اعمٓمٚمؼ اعم٤مء ًمف يِمؽمط ٓ:  بعضفؿ وؿول

 .وٟمحقه

 اعمٕمٜمك ُمع وىمٗمقا ه١مٓء:  وىم٤مل،  ذًمؽ اًمٕمريبّ  اسمـ قم٤مب وىمد

ٌّد قمغم اعمح٤مومٔم٦م وأهمٗمٚمقا ٌّد سملم واجلٛمع ، سم٤معمٕملّم  اًمّتٕم  .أومم واعمٕمٜمك اًمّتٕم

  .اٟمتٝمك

 إمم ٟمٔمر دون دشمٕمٌّ  وم٢مّٟمف ، سم٤مًمّتٞمّٛمؿ افّشوؾعّقي بعض ؿقل ذًمؽ وقمٙمس

 ًمثٌقت قم٤ٌمدة ٕهّن٤م،  ومٛمردود اعمٓمٚمؼ اعم٤مء سمٖمػم آيمتٗم٤مء أُّم٤م ، اعمٕمٜمك

 .يمذًمؽ شمٙمـ لَ  اًمٜمّٔم٤موم٦م عمحض يم٤من وًمق اًمٜمّّٞم٦م إمم ومٞمحت٤مج ومٞمٝم٤م اًمؽّمهمٞم٥م

 .أقمٚمؿ واهلل

ب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري  :تؽؿقٌؾ   ، اجلٛمٕم٦م يقم اًمٖمًؾ ومْمؾسم٤مب  "سمقَّ

 ." اًمٜم٤ًمء قمغم أو ، اجلٛمٕم٦م يقم ؿمٝمقد اًمّمٌل قمغم وهؾ

 ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ هذا قمغم اًمتلم اسمـ طمٙم٤مه ومٞمام اعمٚمؽ قمٌد أسمق اقمؽمض

 إذا " وأورد ؟ َجٕم٦م اًمٜم٤ًمء أو اًمّمٌل قمغم هؾ.  شمرضمؿ:  وم٘م٤مل،  اًمؽمَج٦م

 وٓ ؿمٝمقد وضمقب ذيمر ومٞمف وًمٞمس " ومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م أطمديمؿ ضم٤مء

 .همػمه

 ّمٌٞم٤مناًم أُم٤م ، قمٜمٝمؿ اًمقضمقب ؾم٘مقط أراد سم٠مٟمف:  اًمتلم اسمـ وأضم٤مب

 أهن٤م قمغم ومدلَّ  " حمتٚمؿ يمؾ قمغم " ىم٤مل طمٞم٨م اًم٤ٌمب ذم اًمث٤مًم٨م وم٤ٌمحلدي٨م
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 .اًمّمٌٞم٤من قمغم واضم٦ٌم همػم

 ٕنَّ  ، اًمٜم٤ًمء قمـ ؾم٘مقـمٝم٤م قمغم دًمٞمؾ ومٞمف:  اًمداودي وىم٤مل:  ىم٤مل

 .سم٤مٓطمتالم ٓ سم٤محلٞمض إيمثر ذم قمٚمٞمٝمـ دم٥م اًمٗمروض

 وًمٞمس ، يم٤مٓطمتالم ًمٚمٌٚمقغ قمالُم٦م طم٘مٝمـ ذم احلٞمض سم٠من:  وشمٕم٘م٥م

 وم٘مد وإٓ،  اًمٖم٤مًم٥م ًمٙمقٟمف اخلؼم ذم ذيمر وإٟمام،  سم٤مًمرضم٤مل خمتّم٤مً  آطمتالم

 طمٙمؿ وطمٙمٛمف .اًمًـ أو سم٤مإلٟمزال ويٌٚمغ،  أصالً  اإلٟم٤ًمن حيتٚمؿ ٓ

  .اعمحتٚمؿ

 ًمٚمرواح ذع اجلٛمٕم٦م همًؾ أنَّ  إمم أؿم٤مر إٟمام:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم وىم٤مل

 رواطمف يٓمٚم٥م ُمـ ُمٕمروم٦م إمم ومٞمحت٤مج ، إظم٤ٌمر قمٚمٞمف دًم٧م يمام إًمٞمٝم٤م

 وىمقع إمم ًمإلؿم٤مرة اًمؽمَج٦م ذم آؾمتٗمٝم٤مم واؾمتٕمٛمؾ ، همًٚمف ومٞمٓمٚم٥م

 سم٤معمحتٚمؿ شم٘مٞمده ًمٙمـ " أطمديمؿ " ىمقًمف قمٛمقم ذم اًمّمٌل طمؼ ذم آطمتامل

 .خيرضمف أظمر احلدي٨م ذم

 سمٓمريؼ " أطمديمؿ " ذم يدظمٚمـ سم٠من آطمتامل ومٞمٝمـ ومٞم٘مع اًمٜم٤ًمء وأُم٤م

 شم٘مٞمده ًمٙمـ ، ٤مضمداعمً ُمٜمٕمٝمـ ذم اًمٜمٝمل قمٛمقم اطمتامل ويمذا ، اًمتٌع

  .ٟمتٝمكا .اجلٛمٕم٦م خيرج سم٤مًمٚمٞمؾ

م ُم٤م إمم اًمٜم٤ًمء سمذيمر أؿم٤مر اًمٌخ٤مري وًمٕمؾَّ   ـمرق سمٕمض ذم ىمري٤ٌمً  شم٘مدَّ

 صٌل وٓ اُمرأة قمغم َجٕم٦م ٓ سم٠من " حاعمٍمِّ  احلدي٨م وإمم ، ٟم٤مومع طمدي٨م

 أيب قمٜمد وهق،  صحٞمح٤مً  اإلؾمٜم٤مد يم٤من وإن،  ذـمف قمغم ًمٞمس ًمٙمقٟمف "

 .صم٘م٤مت ورضم٤مًمف .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ٤مبؿمٝم سمـ ـم٤مرق طمدي٨م ُمـ داود

 .رآه أٟمف إَّٓ   ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ ـم٤مرق يًٛمع لَ :  داود أسمق ىم٤مل ًمٙمـ
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 أيب قمـ ـم٤مرق ـمريؼ ُمـ "اعمًتدرك" ذم احل٤ميمؿ أظمرضمف وىمد  .ٟمتٝمكا

 .إؿمٕمري ُمقؾمك

 همػم ُمـ اجلٛمٕم٦م حيي ُمـ أنَّ  موفؽ ظـ وكؼؾ:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ىم٤مل

 آداب وؾم٤مئر اًمٖمًؾ ًمف ذع اًمٗمْمؾ ٓسمتٖم٤مء طميه٤م إن اًمرضم٤مل

 .ومال اشمٗم٤مىمل ُٕمر طميه٤م وإن ، اجلٛمٕم٦م
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 الحديث التدطون
 خيطى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـون:  ؿول ظبد اهلل بـ ظؿر  ظـ - 219

 ( ).بجؾقسٍ  بقـفام يػصؾ,  ؿوئؿٌ  وهق خطبتغ

 

 افعؾؿ أهؾ جّؾ  ظؾقف محؾ افذي:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل ( ؿوئؿٌ  وهق: ) ؿقفف 

 .ذفؽ إمصور ظؾامء مـ

 ، سمقاضم٥ٍم  وًمٞمس ؾمٜم٦ّم اخلٓم٦ٌم ذم اًم٘مٞم٤مم أنّ :  حـقػي أيب قمـ ههمػمُ  وٟم٘مؾ

 ، اخلٓم٦ٌم وصّح٧م أؾم٤مء شمريمف وم٢من ، واضم٥م أّٟمف:  روايي موفؽ وظـ

 .يم٤مًمّّمالة ًمٚم٘م٤مدر يِمؽمط اخلٓم٦ٌم ذم اًم٘مٞم٤مم أنّ :  افبوؿغ وظـد

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ، ذم اًمٌخ٤مري  ؾمٕمٞمد أيب سمحدي٨م ًمألّول واؾمتدل

 ريُمُ  : ؾمٝمؾ وسمحدي٨م،  طمقًمف وضمٚمًٜم٤م اعمٜمؼم قمغم يقم ذات ضمٚمس

  ( ). قمٚمٞمٝم٤م أضمٚمس أقمقاداً  زم يٕمٛمؾ همالُمؽ

،  افّثوين وظـ .اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم همػم ذم يم٤من أّٟمف,  إّول ظـ:  وأضمٞم٥م

 .اخلٓمٌتلم وسملم يّمٕمد ُم٤م أّول اجلٚمقس إمم اإلؿم٤مرة شمٙمقن أن سم٤مطمتامل

 ٥ميمٕم وسمحدي٨م،  يتأ ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر سمحدي٨م ًمٚمجٛمٝمقر واؾمتدل

_______________ 
، سمـ احل٤مرث  ُمـ ـمريؼ ظم٤مًمد(  236) وُمًٚمؿ ( ،  323) أظمرضمف اًمٌخ٤مري   (6)

ُمـ ـمريؼ سمنم سمـ اعمٗمْمؾ يمالمه٤م قمـ قمٌٞمد اهلل قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ (  332) واًمٌخ٤مري 

يمام : ىم٤مل  .خيٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦م ىم٤مئاًم ، صمؿ جيٚمس ، صمؿ ي٘مقم ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل : قمٛمر 

  .يم٤من خيٓم٥م ظمٓمٌتلم ي٘مٕمد سمٞمٜمٝمام "(  463) وًمٚمٌخ٤مري  .واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ .يٗمٕمٚمقن اًمٞمقم

 . ه اعم٘مدد هٜم٤م قمٜمد اًمٜم٤ًمئل واًمدارىمٓمٜمل يمام ؾمٞمذيمره اًمِم٤مرحواًمٚمٗمظ اًمذي ذيمر 

وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل ، قمٜمد اًمٌخ٤مري هذه إطمدى رواي٤مت طمدي٨م ؾمٝمؾ  (6)

 (.636)رىمؿ 
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 خيٓم٥م احلٙمؿ أيب سمـ اًمّرمحـ وقمٌد،  اعمًجد دظمؾ أّٟمف،  قُمْجرة سمـ

 ُم٤م:  ظمزيٛم٦م اسمـ رواي٦م وذم، (  ىم٤مئامً  وشمريمقك)  وشمال .قمٚمٞمف وم٠مٟمٙمر ، ىم٤مقمداً 

 ذًمؽ ي٘مقل ، ضم٤مًمس وهق خيٓم٥م اعمًٚمٛملم ي١ممّ  إُم٤مُم٤مً  ىمطّ  يم٤مًمٞمقم رأي٧م

 . ُمّرشملم

 وأسمق ىم٤مئامً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٓم٥م : ـم٤موسٍ  قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرج

 .ُمٕم٤موي٦م اعمٜمؼم قمغم ضمٚمس ُمـ وأّول ، وقمثامن وقمٛمر سمٙمر

 اخلٓمٌتلم سملم اجلٚمقس وسمٛمنموقمّٞم٦م ، اًم٘مٞم٤مم قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وسمٛمقافم٦ٌم

 .سم٤مجلٚمقس اًمٗمّمؾ إمم اطمتٞم٩م ُم٤م اخلٓمٌتلم ذم ُمنموقم٤مً  اًم٘مٕمقد يم٤من ومٚمق ،

 ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومٕمٜمد .ُمٕمذوراً  يم٤من اًم٘مٕمقد قمٜمف ٟم٘مؾ اًمذي وٕنّ 

  .وحلٛمف سمٓمٜمف ؿمحؿ يمثر عَم٤ّم ىم٤مقمداً  ظمٓم٥م إّٟمام ُمٕم٤موي٦م أنّ ،  ّل اًمِّمٕمٌ ـمريؼ

 ُمع ذًمؽ أٟمٙمر ُمـ صغمَّ  ُم٤م ذـم٤مً  يم٤من ًمق سم٠مّٟمف:  اطمت٩ّم  ُمـ وأُّم٤م

 .اًم٘م٤مقمد

 أنّ  أو ، اًمٗمتٜم٦م ظمٌم ذًمؽ صٜمع ُمـ أنّ  قمغم حمٛمقل أّٟمف : ومجقاسمف

ٗمر ذم اًمّّمالة قمثامن إمت٤مم ذم ىم٤مًمقا يمام سم٤مضمتٝم٤مدٍ  ىمٕمد ىمٕمد اًمذي ًّ  دوىم ، اًم

 سم٠منّ  واقمتذر .ُمٕمف وم٠مشمؿّ  ظمٚمٗمف صغمَّ  إّٟمف صمؿّ ،  ُمًٕمقد اسمـ ذًمؽ أٟمٙمر

 .( ) ّذ  اخلالف

 خيٓم٥م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ، ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م اًم٤ٌمب وذم

٠ٌّمك ومٛمـ ، ىم٤مئامً  ومٞمخٓم٥م ي٘مقم صمؿّ  جيٚمس صمؿّ  ىم٤مئامً   ضم٤مًم٤ًمً  خيٓم٥م يم٤من أّٟمف ٟم

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف .يمذب وم٘مد

_______________ 
 (  602) اٟمٔمر رىمؿ  .شم٘مّدم اًمٙمالم قمٚمٞمف (6)
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 ًمٞمس إؾمٜم٤مده أنّ  إَّٓ  .قمٛمر اسمـ ٨مطمدي ُمـ اعمقافم٦ٌم ذم أسح وهق

  .اًمٌخ٤مرّي  ذط قمغم

 ىم٤مقمداً  ظمٓم٥م ُمـ أّول : ىم٤مل ـم٤موسٍ  ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى

 سمـ ؾمٕمٞمد روى ُم٤م يٕمْمده .ُمرؾمؾ وهذا .سمٓمٜمف ؿمحؿ يمثر طملم ُمٕم٤موي٦م

  قمثامن اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓم٦ٌم ذم اؾمؽماح ُمـ أّول:  ىم٤مل احلًـ قمـ ُمٜمّمقر

 ضم٤مًم٤ًمً  ظمٓم٥م ُمـ وأّول ، ي٘مقم طمّتك ٙمٚمؿيت ولَ  ضمٚمس أقمٞم٤م إذا ويم٤من، 

  .ُمٕم٤موي٦م

 سمٙمر وأسم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، ىمت٤مدة قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق قمٌد وروى

 اًم٘مٞم٤مم قمثامن قمغم ؿمّؼ  طمّتك ، اجلٛمٕم٦م يقم خيٓمٌقن يم٤مٟمقا وقمثامن وقمٛمر

 ضم٤مًم٤ًمً  إومم ظمٓم٥م ُمٕم٤موي٦م يم٤من ومٚماّم  ، جيٚمس صمؿّ  ىم٤مئامً  خيٓم٥م ومٙم٤من

 .ىم٤مئامً  وإظمرى

 ذًمؽ أنّ  شمٌلّم  ّٕٟمف،  ىم٤مقمداً  اخلٓم٦ٌم أضم٤مز عمـ ذًمؽ ذم طمّج٦م وٓ

 .ًمٚمّيورة

ُمـ رواي٦م سمنم سمـ  وًمٚمٌخ٤مري ( بجؾقسٍ  بقـفام يػصؾ: ) ؿقفف 

،  " سمٞمٜمٝمام ي٘مٕمد ظمٓمٌتلم خيٓم٥م "اعمٗمْمؾ قمـ قمٌٞمد اهلل قمـ ٟم٤مومع 

ح سمف ذم رواي٦م ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث  .٘متْم٤مه أٟمف يم٤من خيٓمٌٝمام ىم٤مئامً ُم وسَّ

 . ( ) "يم٤من خيٓم٥م ىم٤مئاًم صمؿ ي٘مٕمد صمؿ ي٘مقم  "ًمٗمٔمف و .قمـ قمٌٞمد اهلل

 ظمٓمٌتلم خيٓم٥م يم٤من " ( ) اًمقضمف هذا ُمـ واًمّدارىمٓمٜمّل  وًمٚمٜم٤ًّمئّل 

_______________ 
 .وىمد شم٘مّدم ذيمره٤م ذم ختري٩م احلدي٨م .رواي٦م ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث ذم اًمّمحٞمحلم (6)

 .أي ُمـ رواي٦م سمنم سمـ اعمٗمْمؾ قمـ قمٌٞمد اهلل (6)
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 ." سمجٚمقسٍ  سمٞمٜمٝمام يٗمّمؾ ىم٤مئامً 

 .ًمٚمّّمحٞمحلم اًمٚمٗمظ هذا ومٕمزا اًمٕمٛمدة ص٤مطم٥م وهمٗمؾ

 صٕمد إذا جيٚمس يم٤من:  ظمٓمٌتلم خيٓم٥م يم٤من " سمٚمٗمظ داود أسمق ورواه

 صمؿّ  ، يتٙمٚمؿ ومال جيٚمس صمؿّ  ، ومٞمخٓم٥م ي٘مقم صمؿّ  ، ّذناعم١م يٗمرغ طمّتك اعمٜمؼم

 " ومٞمخٓم٥م ي٘مقم

 ًمٙمـ ، ومٞمف يمالم ٓ اخلٓمٌتلم سملم اجلٚمقس طم٤مل أنّ  هذا ُمـ واؾمتٗمٞمد

  .ّهاً  يدقمقه أو اهلل يذيمر أن ٟمٗمل ومٞمف ًمٞمس

 ملسو هيلع هللا ىلص عمقافمٌتف .اخلٓمٌتلم سملم اجلٚمقس إجي٤مب ذم افّشوؾعلّ  سمف واؾمتدل

  ." أصكم تٛمقينرأي يمام صّٚمقا " ىمقًمف ُمع ذًمؽ قمغم

 اخلٓمٌتلم إىم٤مُم٦م أنّ  صمٌقت قمغم ذًمؽ يتقىّمػ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

  .اًمٗمٕمؾ سمٛمجّرد اؾمتدٓل ومٝمق وإٓ ، اًمّّمالة يمٞمٗمّٞم٦م حت٧م داظمؾ

 .سمذًمؽ شمٗمّرد اًمِّم٤مومٕمّل  أنّ :  اًمّٓمح٤موّي  وزقمؿ

 ظـ ادشفقر وهق , روايي دم أيضوً  موفؽ قمـ حمٙمّل  سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 .اًمؽّمُمذّي  ذح ذم ؿمٞمخٜم٤م ٟم٘مٚمف أمحد

 ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف:  اًمِّم٤مومٕمّل  قم٤مرض اًمٕمٚمامء سمٕمض أنّ :  اعمٜمذر اسمـ وطمٙمك

 قمغم دًمٞمالً  ُمقافمٌتف يم٤مٟم٧م وم٢من ، إومم اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ اجلٚمقس قمغم وافم٥م

 .إومم اجلٚم٦ًم ذـمّٞم٦م قمغم دًمٞمالً  ومٚمتٙمـ اًمقؾمٓمك اجلٚم٦ًم ذـمّٞم٦م

 هذه ومٞمٝم٤م ًمٞم٧ًم قمٛمر اسمـ قمـ اًمّرواي٤مت ضمّؾ  سم٠منّ :  ُمتٕمّ٘م٥م وهذا

 شمث٧ٌم ومٚمؿ اعمْمّٕمػ اًمٕمٛمرّي  اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ وهل .إومم اجلٚم٦ًم

  .اخلٓمٌتلم سملم اًمتل سمخالف ، قمٚمٞمٝم٤م اعمقافم٦ٌم
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 ضمٚم٦ًم ٕهّن٤م،  افعؾؿ أهؾ أـثر يقجبفو لَ :  " اعمٖمٜمل " ص٤مطم٥م وىم٤مل

 سم٘مدر سمقضمقهب٤م َُمـ ىم٤مل وىمّدره٤م ، دم٥م ومٚمؿ ُمنموع ذيمر ومٞمٝم٤م ًمٞمس

  .اإلظمالص قرةؾم ي٘مرأ ُم٤م وسم٘مدر آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم

  .حؽؿتفو دم واختؾػ

  .ًمٚمّراطم٦م:  وؿقؾ ، اخلٓمٌتلم سملم ًمٚمٗمّمؾ:  ؾؼقؾ

ٙمقت يٙمٗمل - إفمٝمر وهق - إّول وقمغم ًّ  أصمر وئمٝمر ، سم٘مدره٤م اًم

  .اًم٘مٞم٤مم قمـ ًمٕمجزه ىم٤مقمداً  ظمٓم٥م ومٞمٛمـ أيْم٤مً  اخلالف

 أن .اخلٓمٌتلم سملم اجلٚمقس سمقضمقب َُمـ ىم٤مل اًمّٓمح٤موّي  أًمزم وىمد

  .واطمد رء ومٕمؾ قمغم اىمتٍم ُمٜمٝمام يمالا  ٕنّ  ، اخلٓمٌتلم ذم اًم٘مٞم٤مم قضم٥ميُ 

 .اًمّتقومٞمؼ وسم٤مهلل .اًمزيـ سمـ اعمٜمػم وشمٕمّ٘مٌف
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 الحديث الواحد والتدطون
 ملسو هيلع هللا ىلص وافـّبلّ  .رجٌؾ  جوء:  ؿول,   اهلل ظبد بـ جوبر ظـ - 240

ًَ صؾ  :  ؾؼول .اجلؿعي يقم افـّوس خيطى  ؿؿ:  ؿول .ٓ:  ؿول .؟ ؾالن يو ق

 ( ).رـعتغ ؾصؾ  :  يٍ ـرواي ودم  .تغرـع ؾورـع

 

:  وؿقؾ،  هدسم٦م اسمـ ُمّمّٖمراً  سمٛمٝمٛمٚم٦مٍ  ؾمٚمٞمؽ قه ( رجؾ جوء: )  ؿقفف

 ُمـ - وم٤مء سمٕمده٤م اعمٝمٛمٚم٦م صمؿّ  اعمٕمجٛم٦م سمٗمتح - اًمٖمٓمٗم٤مينّ  قمٛمرو اسمـ

  .قمٞمالن ىمٞمس سمـ ؾمٕمد سمـ همٓمٗم٤من

 ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ قمٜمد اًم٘مّّم٦م هذه ذم ُمًّٛمًك  ووىمع

 .اجلٛمٕم٦م يقم اًمٖمٓمٗم٤مينّ  ؾمٚمٞمؽ ضم٤مء : سمٚمٗمظ ضم٤مسمر قمـ سمػماًمزّ  أيب قمـ

:  ًمف وم٘م٤مل ، ُيّمكمِّ  أن ىمٌؾ ؾمٚمٞمؽ وم٘مٕمد ، اعمٜمؼم قمغم ىم٤مئؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل

  .وم٤مريمٕمٝمام ىمؿ:  وم٘م٤مل .ٓ:  وم٘م٤مل ؟ ريمٕمتلم أصٚمٞم٧َم 

 وم٘م٤مل " وومٞمف .ٟمحقه ضم٤مسمر قمـ ؾمٗمٞم٤من أيب قمـ إقمٛمش ـمريؼ وُمـ

 طمّٗم٤مظ رواه هٙمذا .ومٞمٝمام زودمقّ  ريمٕمتلم وم٤مريمع ىمؿ ، ؾمٚمٞمؽ ي٤م:  ًمف

 قمٜمد .ؾمٗمٞم٤من أيب قمـ سمنم أسمق اًمقًمٞمد وواوم٘مف ، قمٜمف إقمٛمش أصح٤مب

 .واًمّدارىمٓمٜمّل  داود أيب

 ضم٤مء : وم٘م٤مل .اإلؾمٜم٤مد هبذا إقمٛمش قمـ إؾمقد أيب سمـ ُمٜمّمقر وؿمذّ 

 .اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف .احلدي٨م ومذيمر. .ٟمقومؾ سمـ اًمٜمّٕمامن

_______________ 
ُمـ ـمرق قمـ قمٛمرو سمـ (  326) وُمًٚمؿ (  6660،  334،  333) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ديٜم٤مر قمـ ضم٤مسمر 
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 .أيت شمًٛمٞم٦م ذم يٕمٜمل .ُمٜمّمقر ومٞمف ؿوهِ :  اًمّرازّي  طم٤مشمؿ أسمق ىم٤مل

:  ىم٤مل إقمٛمش قمـ همٞم٤مث سمـ طمٗمص ـمريؼ ُمـ اًمّٓمح٤موّي  رواه وىمد

 أسم٤م ؾمٛمٕم٧م صمؿّ  ، اًمٖمٓمٗم٤مينّ  ؾمٚمٞمؽ سمحدي٨م حيّدث ص٤مًمح أسم٤م ؾمٛمٕم٧م

  .ًمًٚمٞمؽ اًم٘مّّم٦م هذه أنّ  ومتحّرر ، ضم٤مسمر قمـ سمف حيّدث ؾمٗمٞم٤من

 اًمٜمٌّّل  أشمك أّٟمف ، ذرّ  أيب قمـ ص٤مًمح أيب ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  اًمّٓمؼماينّ  وروى

 .احلدي٨م .ٓ:  ىم٤مل ؟ ريمٕمتلم صٚمٞم٧م:  ذرّ  ٕيب وم٘م٤مل،  خيٓم٥م وهق ملسو هيلع هللا ىلص

 .هلٞمٕم٦م اسمـ إؾمٜم٤مده وذم

 أّٟمف،  ذرّ  أيب قمـ ُمِمٝمقر احلدي٨م وم٢منّ  " خيٓم٥م وهق " سم٘مقًمف وؿمذّ 

٤ٌّمن اسمـ أظمرضمف .اعمًجد ذم ضم٤مًمس وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم ضم٤مء   .وهمػمه طم

 ىمٞمس ُمـ ضمٌؾ ر دظمؾ : ىم٤مل أٟمس طمدي٨م ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  رواه ُم٤م وأُّم٤م

 همٓمٗم٤من وم٢منّ  ؾمٚمٞمٙم٤مً  يمقٟمف خي٤مًمػ ومال ، ؾمٚمٞمؽ ىمّّم٦م ٟمحق ومذيمر .اعمًجد

 أن وضمّقز،  سمٞمٜمٝمام هم٤مير ؿمٞمقظمٜم٤م سمٕمض يم٤من وإن ، شم٘مّدم يمام ىمٞمس ُمـ

  .ذًمؽ زم يتٌلّم  لَ  وم٢مّٟمف .شمٕمّددت اًمقاىمٕم٦م شمٙمقن

 أيب قمـ قمٜمف اًمّثقرّي  رواه .آظمر اظمتالوم٤مً  إقمٛمش قمغم ومٞمف واظمتٚمػ

 .ؾمٚمٞمؽ ُمًٜمد ُمـ احلدي٨م ومجٕمؾ ؾمٚمٞمؽ قمـ ضم٤مسمر قمـ ؾمٗمٞم٤من

 اًمٗمري٤ميبّ  همػم هٙمذا اًمّثقرّي  قمـ ىم٤مًمف أطمداً  أقمٚمؿ ٓ:  قمدّي  اسمـ ىم٤مل

  .ٟمتٝمكا .ظم٤مًمد سمـ وإسمراهٞمؿ

 وأمحد "ُمّمٜمّٗمف" ذم هٙمذا أظمرضمف ، اًمّرّزاق قمٌد أيْم٤مً  قمٜمف ىم٤مًمف وىمد

 .ـمري٘مف ُمـ واًمّدارىمٓمٜمّل  قمقاٟم٦م وأسمق قمٜمف

  .ظمٓم٠م هذا:  ىم٤مل فأٟمّ  اًمٜم٤ًّمئّل  قمـ قمدّي  اسمـ وٟم٘مؾ
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 وإّٟمام ، ؾمٚمٞمؽ قمـ اًم٘مّّم٦م محؾ ضم٤مسمراً  أنّ  قمٜمك ُم٤م أّٟمف زم ئمٝمر واًمذي

 أيب طمدي٨م ذم يمام ٟمٔمػمٌ  وهلذا ، ؾمٚمٞمؽ ىمّّم٦م قمـ طمّدصمٝمؿ ضم٤مسمراً  أنّ  ُمٕمٜم٤مه

 . ( ) اًمٚمّح٤مم ؿمٕمٞم٥م أيب ىمّّم٦م ذم ُمًٕمقد

 اًمّداظمؾ أنّ ،  اعمٌٝمامت ذم سمِمٙمقال اسمـ طمٙم٤مه ُم٤م اعمًتٖمرسم٤مت وُمـ

 ؾمٚمٞمؽ يمٜمٞم٦م ومٚمٕمٚمٝم٤م حمٗمقفم٤مً  يم٤من وم٢من ، هدّي٦م أسمق ًمف ٘م٤ملي اعمذيمقر

 .أسمٞمف اؾمؿ ص٤مدوم٧م

،  آؾمتٗمٝم٤مم مهزة سمحذف ًمأليمثر يمذا ( ؟ صؾقً:  ؾؼول: )  ؿقفف

 ( ).إصٞمكمّ  رواي٦م ذم وصم٧ٌم

 متٜمع ٓ اخلٓم٦ٌم أنّ  قمغم سمف واؾمتدل (رـعتغ  ؾورـع ؿؿ: )  ؿقفف

 .اعمًجد حتّٞم٦م صالة ُمـ اًمّداظمؾ

  .هل٤م قمٛمقم ٓ قملم واىمٕم٦م ٤مسم٠مهّن :  وشمٕمّ٘م٥م

 ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم ىمقًمف قمٚمٞمف ويدّل  ، سمًٚمٞمؽ اظمتّم٤مصٝم٤م ومٞمحتٛمؾ

ٜمـ أصح٤مب أظمرضمف اًمذي ًّ  خيٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌّّل  رضمؾ ضم٤مء " وهمػمهؿ اًم

_______________ 
ضم٤مء : ُمـ ـمريؼ إقمٛمش قمـ ؿم٘مٞمؼ قمـ أيب ُمًٕمقد ىم٤مل (  6336) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

٤مب اضمٕمؾ زم ـمٕم٤مُم٤م يٙمٗمل :  رضمٌؾ ُمـ إٟمّم٤مر يٙمٜمك أسم٤م ؿمٕمٞم٥م ، وم٘م٤مل ًمٖمالم ًمف ىمّمَّ

 .احلدي٨م..ظم٤مُمس مخ٦ًم  ملسو هيلع هللا ىلصمخ٦ًم ، وم٢مين أريد أن أدقمق اًمٜمٌل 

إَّٓ ُم٤م رواه أمحد ، اشمٗم٘م٧م اًمٓمرق قمغم أٟمف ُمـ ُمًٜمد أيب ُمًٕمقد :  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

 .قمـ رضمٍؾ ُمـ إٟمّم٤مر يٙمٜمك أسم٤م ؿمٕمٞم٥م: وم٘م٤مل ومٞمف  .قمـ اسمـ ٟمٛمػم قمـ إقمٛمش سمًٜمده

 .ومذيمر احلدي٨م .ومٕمروم٧م ذم وضمٝمف اجلقع وم٠مشمٞم٧م همالُم٤ًم زم ملسو هيلع هللا ىلصأشمٞم٧م رؾمقل اهلل : ىم٤مل 

زاد ُمًٚمؿ ذم سمٕمض  .ويمذا رويٜم٤مه ذم اجلزء اًمت٤مؾمع ُمـ أُم٤ممم اعمح٤مُمكم ُمـ ـمريؼ اسمـ ٟمٛمػم

 اٟمتٝمك .وقمـ إقمٛمش قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من قمـ ضم٤مسمر، ـمرىمف 

ُمـ ـمريؼ مح٤مد (  326)ويمذا ضم٤مءت ذم رواي٦م ُمًٚمؿ ، أصٚمٞم٧م ؟ سم٢مصم٤ٌمت اهلٛمزة : أي   (6)

 .زيد وؾمٗمٞم٤من قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر سمف سمـ
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 صؾِّ :  ىم٤مل .ٓ:  ىم٤مل ؟ أصٚمٞم٧م:  ًمف وم٘م٤مل ، سمّذة هٞمئ٦م ذم واًمّرضمؾ

 ًمػماه ّمكمِّ يُ  أن وم٠مُمره .احلدي٨م. .اًمّّمدىم٦م قمغم اًمٜم٤ّمس وطمّض  ، ريمٕمتلم

 .قمٚمٞمف ومٞمتّمّدق ىم٤مئؿ وهق اًمٜم٤ّمس سمٕمض

 هذا إنّ :  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ،  أمحد قمٜمد احلدي٨م هذا ذم أنّ  وي١مّيده

 أرضمق وأٟم٤م،  ريمٕمتلم ُيّمكمِّ  أن فوم٠مُمرشمُ  سمّذة هٞمئ٦م ذم اعمًجد دظمؾ اًمّرضمؾ

  .قمٚمٞمف ومٞمتّمّدق رضمٌؾ  ًمف يٗمٓمـ أن

 ًمق:  وم٘م٤مل،  اًمّت٠مويؾ هذا ذم ـمٕمـ ُمـ قمغم اًمّردّ  اًمّرواي٦م هبذه وقمرف

 أطمدٌ  يم٤من إذا أو ، قمٚمٞمف ومتّمّدىمقا سمّذة ذا رأيتؿ إذا:  هلؿ ًم٘م٤مل يمذًمؽ يم٤من

  .قمٚمٞمف اًمٜم٤ّمس يتّمّدق طمّتك ومٚمػميمع ومٚمٞم٘مؿ سمّذة ذا

 اًمّتٗمّمٞمؾ دون سم٤مإلَج٤مل هذا ُمثؾ ذم يٕمتٜمل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ئمٝمر واًمذي

 ضمقاز قمغم أيْم٤مً  سمف آؾمتدٓل يْمٕمػ ومم٤ّم ، اعمٕم٤مشم٦ٌم قمٜمد يّمٜمع يم٤من يمام

 .سم٤مجلٚمقس شمٗمقت اًمّتحّٞم٦م أنّ  أـمٚم٘مقا أهّنؿ احل٤مل شمٚمؽ ذم اًمّتحّٞم٦م

 آظمر ذم ًمًٚمٞمؽ ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق .اخلّمقصّٞم٦م ي١ميّمد ُم٤م أيْم٤مً  وورد

٤ٌّمن اسمـ أظمرضمف .هذا عمثؾ شمٕمقدنّ  ٓ : احلدي٨م  .طم

 ضمقاز قمغم اًم٘مّّم٦م هبذه آؾمتدٓل ذم ـمٕمـ ـُمَ  سمف اقمتؾَّ  ُم٤م اٟمتٝمك

 .اًمّتحّٞم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص سمٙمقٟمف واًمّتٕمٚمٞمؾ .اخلّمقصّٞم٦م قمدم إصؾ ٕنّ  ، ُمردود ويمّٚمف

 ٓ ُمٜمٝم٤م اعم٤مٟمٕملم وم٢منّ  ، اًمّتحّٞم٦م سمجقاز اًم٘مقل يٛمٜمع ٓ قمٚمٞمف اًمّتّمّدق ىمّمد

 .اًمّتّمّدق ًمٕمٚم٦م اًمّتٓمّقع جيٞمزون

 قمٜمد اًمّتٓمّقع ذم ُمثٚمف ًم٤ًمغ ذًمؽ ؾم٤مغ ًمق:  احل٤مؿمٞم٦م ذم اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل



 215 باب اجلمعة   الصالة كتاب   

 قمغم يدّل  ومم٤ّم ، سمف ىم٤مئؾ وٓ اعمٙمروه٦م إوىم٤مت وؾم٤مئر اًمِّمٛمس ـمٚمقع

 سم٠مُمره ملسو هيلع هللا ىلص ُمٕم٤مودشمف،  اًمّتّمّدق ىمّمد ذم يٜمحٍم لَ  سم٤مًمّّمالة أُمره أنّ 

 إومم اجلٛمٕم٦م ذم ًمف طمّمؾ أن سمٕمد اًمّث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ذم أيْم٤مً  سم٤مًمّّمالة

 .ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومٜمٝم٤مه سم٠مطمدمه٤م ومتّمّدق اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم هبام ومدظمؾ صمقسملم

  .أيْم٤مً  ٞمدؾمٕم أيب طمدي٨م ُمـ ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف

٤ٌّمن واسمـ وٕمحد  صمالث ذم ُمّرات صمالث سم٤مًمّّمالة أُمره يمّرر أّٟمف،  طم

  .يم٤مُمٚم٦م قِمٚم٦َّم ٓ قِمٚم٦َّم ضمزء قمٚمٞمف اًمّتّمّدق ىمّمد أنّ  قمغم ومدلَّ  ، عَُجَ 

 طمٙمك وم٘مد .سم٤مجلٚمقس شمٗمقت اًمّتحّٞم٦م أنّ  أـمٚمؼ ُمـ إـمالق وأُّم٤م

 اًمٕم٤مل داًمٕم٤مُم طمّؼ  ذم ذًمؽ أنّ :  اعمحّ٘م٘ملم قمـ "ُمًٚمؿ ذح" ذم اًمٜمّقوّي 

 قمغم إومم ذم حمٛمقًم٦م اًمّداظمؾ هذا وطم٤مل ، ومال اًمٜم٤ّمد أو اجل٤مهؾ أُّم٤م ،

 .اًمٜمًّٞم٤من قمغم إظمريلم اعمّرشملم وذم أطمدمه٤م

 فم٤مهره أنّ  زقمٛمقا أهّنؿ اعمذيمقر اًمّت٠مويؾ قمغم ًمٚمامٟمٕملم واحل٤مُمؾ

 .ًمٚمخٓم٦ٌم وآؾمتامع سم٤مإلٟمّم٤مت ًمألُمر ضُمٕم٤مرِ 

 شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ُمٜمٝم٤م أىمقى هق ُم٤م ٚمٞمٍؽ ؾُم  ىمّّم٦مَ  قم٤مرض:  اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مل

 ىمٚم٧م إذا : ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف(  وأٟمّمتقا ًمف وم٤مؾمتٛمٕمقا اًم٘مرآن ىمرئ وإذا) 

 ، قمٚمٞمف ُمّتٗمؼ .ًمٖمقت وم٘مد اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واإلُم٤مم أٟمّم٧م ًمّم٤مطمٌؽ

 ىمٍم ُمع سم٤مإلٟمّم٤مت اًمالهمل أُمر وهق سم٤معمٕمروف إُمر اُمتٜمع وم٢مذا:  ىم٤مل

 .أومم زُمٜمٝم٤م ـمقل ُمع سم٤مًمّتحّٞم٦م اًمّتِم٤مهمؾ ومٛمٜمع .زُمٜمف

 رىم٤مب يتخّٓمك دظمؾ ًمٚمذي خيٓم٥م وهق ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف أيْم٤مً  وقم٤مروقا

 اسمـ وصّححف واًمٜم٤ًّمئّل  داود أسمق أظمرضمف .آذي٧م وم٘مد اضمٚمس : اًمٜم٤ّمس
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 ولَ  سم٤مجلٚمقس وم٠مُمره:  ىم٤مًمقا ، نسمُ  سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ وهمػمه ظمزيٛم٦م

   .سم٤مًمّتحّٞم٦م ي٠مُمره

 أطمديمؿ دظمؾ إذا : رومٕمف قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وروى

 . اإلُم٤مم يٗمرغ طمّتك يمالم وٓ صالة ومال اعمٜمؼم قمغم ُم٤ممواإل

 :  ـّؾف ذفؽ ظـ واجلقاب

 قمٜمد هب٤م يٕمٛمؾ إّٟمام اًمّدًمٞمٚملم أطمد إؾم٘م٤مط إمم شمئقل اًمتل اعمٕم٤مرو٦م أنّ 

 ، ىمرآٟم٤مً  يمّٚمٝم٤م اخلٓم٦ٌم ومٚمٞم٧ًم أي٦م أُّم٤م .ممؽـ هـو واجلؿع ، اجلٛمع شمٕمّذر

 وهق احلدي٨م قمـ يم٤مجلقاب قمٜمف وم٤مجلقاب اًم٘مرآن ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م وأُّم٤م

  .سم٤مًمّداظمؾ قمٛمقُمف ختّمٞمص

 شم٘مّدم وم٘مد ، ُمٜمّم٧م أّٟمف قمٚمٞمف يٓمٚمؼ أن جيقز اًمّتحّٞم٦م ومٛمّمكم وأيْم٤مً 

 اًمّتٙمٌػم سملم ؾمٙمقشمؽ اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىم٤مل أّٟمف هريرة أيب طمدي٨م ُمـ

ٙمقت ّهاً  اًم٘مقل قمغم وم٠مـمٚمؼ .؟ ومٞمف شم٘مقل ُم٤م واًم٘مراءة ًّ  .اًم

 .ومٞمٝم٤م قمٛمقم ٓ قملم واىمٕم٦م أيْم٤مً  ومٝمق .سمنم اسمـ طمدي٨م وأُّم٤م

 وىمد ، ُمنموقمّٞمتٝم٤م ىمٌؾ سم٤مًمّتحّٞم٦م أُمره شمرك يٙمقن أن:  ؾقحتؿؾ

  .ذًمؽ سمٛمثؾ ؾمٚمٞمؽ ىمّّم٦م ذم سمٕمْمٝمؿ قم٤مرض

 ، سمنمـمف:  أي " اضمٚمس " ًمف ىمقًمف يٙمقن أن:  بقـفام جيؿع أن وحيتؿؾ

 ومٛمٕمٜمك " ريمٕمتلم شمّمكم طمّتك دمٚمس ومال " ًمٚمّداظمؾ ىمقًمف قمرف وىمد

 وم٢مهّن٤م اجلقاز ًمٌٞم٤من سم٤مًمّتحّٞم٦م أُمره شمرك أو .شمتخطّ  ٓ:  أي " اضمٚمس " ىمقًمف

 .واضم٦ٌم ًمٞم٧ًم

 قمـ اًمقىم٧م و٤مق سمحٞم٨م،  اخلٓم٦ٌم أواظمر ذم وىمع دظمقًمف ًمٙمقن أو
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  .اًمّّمقرة هذه اؾمتثٜم٤مء قمغم اّتػؼقا وؿد .اًمّتحّٞم٦م

 ًمٞم٘مرب شم٘مّدم صمؿّ ،  اعمًجد ُم١مظّمر ذم اًمّتحّٞم٦م صغمَّ  يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 .قمٚمٞمف ٙمروم٠مٟم اًمّتخّٓمل ُمٜمف ومقىمع اخلٓم٦ٌم ؾمامع ُمـ

 هنٞمؽ سمـ أّيقب ومٞمف وٕمٞمػ سم٠مّٟمف:  قمٛمر اسمـ طمدي٨م قمـ واجلقاب

 اًمّّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م طم٤مشمؿ وأسمق زرقم٦م أسمق ىم٤مًمف ، احلدي٨م ُمٜمٙمر وهق

  .سمٛمثٚمف شمٕم٤مرض ٓ

 هذا ذم روي رء أصّح  أهّن٤م:  اًمؽّمُمذّي  ذيمر وم٘مد .ؾمٚمٞمؽ ىمّّم٦م وأُّم٤م

 .وأىمقى اًم٤ٌمب

 زيودة مـفو فـو اجتؿع , متؼّد  مو ؽر بلجقبيٍ  أيضوً  ادوكعقن وأجوب

 :  فتستػود ظـفو اجلقاب مع مؾّخصي أوردهتو .ظؼة ظذ

 ظمٓمٌتف قمـ ؾمٙم٧م ؾمٚمٞمٙم٤مً  ظم٤مـم٥م عَم٤ّم ملسو هيلع هللا ىلص إّٟمف:  ىم٤مًمقا:  إّولاجلقاب 

 ؾمامع سملم ؾمٚمٞمؽ َجع وم٘مد هذا ومٕمغم ، صالشمف ُمـ ؾمٚمٞمؽ ومرغ طمّتك

 ٞم٥مواخلٓم اًمّتحّٞم٦م أضم٤مز عمـ طمّج٦م ومٞمف ومٚمٞمس ، اًمّتحّٞم٦م وصالة اخلٓم٦ٌم

 .خيٓم٥م

 وّٕمٗمف ىمد أٟمس طمدي٨م ُمـ أظمرضمف اًمذي اًمّدارىمٓمٜمّل  أنّ :  واجلقاب

 .ُمٕمْمالً  أو ُمرؾمالً  اًمّتٞمٛمّل  ؾمٚمٞمامن رواي٦م ُمـ أّٟمف اًمّّمقاب إنّ :  وىم٤مل

 ، ىم٤مقمدهتؿ قمغم يًغ لَ  صم٧ٌم ًمق سم٠مّٟمف:  احل٤مؿمٞم٦م ذم اعمٜمػم اسمـ شمٕمّ٘مٌف وىمد

 ٓ ٜمدهؿقم واًمٕمٛمؾ ، اًمّداظمؾ ٕضمؾ اخلٓم٦ٌم ىمٓمع ضمقاز يًتٚمزم ّٕٟمف

 .واضم٤ٌمً  يم٤من إذا ؾمّٞمام ٓ ومٞمف اًمنّموع سمٕمد ىمٓمٕمف جيقز

 ؾم٘مط ؾمٚمٞمؽ سمٛمخ٤مـم٦ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  شمِم٤مهمؾ عَم٤ّم ىمٞمؾ:  افّثويناجلقاب 



 218 باب اجلمعة   الصالة كتاب   

 ، اعمخ٤مـم٦ٌم شمٚمؽ ٕضمؾ ظمٓم٦ٌم طمٞمٜمئذٍ  ُمٜمف يٙمـ لَ  إذ ، قمٜمف آؾمتامع ومرض

  .إضمقسم٦م أىمقى أّٟمف واّدقمك .اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مًمف

 رؾمقل رضمع اٟم٘مْم٧م عَم٤ّم اعمخ٤مـم٦ٌم ٕنّ  ، أوٕمٗمٝم٤م ُمـ سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 ، اًمّّمالة ُمـ سمف أُمره ُم٤م سم٤مُمتث٤مل ؾمٚمٞمؽ وشمِم٤مهمؾ ، ظمٓمٌتف إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .اخلٓم٦ٌم طم٤مل ذم صغمَّ  أّٟمف ومّمّح 

 اخلٓم٦ٌم ذم ملسو هيلع هللا ىلص ذوقمف ىمٌؾ اًم٘مّّم٦م هذه يم٤مٟم٧م ىمٞمؾ:  افّثوفٌاجلقاب 

 قمغم ىم٤مقمد ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌّّل  " ُمًٚمؿ قمٜمد اًمٚمٞم٨م رواي٦م ذم ىمقًمف قمٚمٞمف ويدّل  ،

 ." ٜمؼماعم

 أن:  حيتؿؾ سمؾ ، سم٤مٓسمتداء خيتّص  ٓ اعمٜمؼم قمغم اًم٘مٕمقد سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 ىم٤مم ومٚماّم  ، ىم٤مقمد وهق سمذًمؽ يمٚمٛمف ومٞمٙمقن ، أيْم٤مً  اخلٓمٌتلم سملم يٙمقن

  .يٓمقل ٓ اخلٓمٌتلم سملم اًم٘مٕمقد زُمـ ٕنّ  ًمٚمخٓم٦ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىم٤مم ًمٞمّمكم

 ٕنّ ،  " ىم٤مقمد " ىمقًمف ذم دمّقز اًمّراوي يٙمقن أن:  أيضوً  وحيتؿؾ

 .خيٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌّّل  دظمؾ أّٟمف قمغم ُمٓمٌ٘م٦م يمّٚمٝم٤م اًمّّمحٞمح٦م اًمّرواي٤مت

 ذم اًمٙمالم حتريؿ ىمٌؾ اًم٘مّّم٦م هذه يم٤مٟم٧م ىمٞمؾ : افّرابعاجلقاب 

 .اًمّّمالة

 ُمت٘مّدم اًمٙمالم وحتريؿ،  ضمّداً  اإلؾمالم ُمت٠مظّمر ؾمٚمٞمٙم٤مً  سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 أنّ  ُمع ٤معمت٘مّدمسم اعمت٠مظّمر ٟمًخ يّدقمك ومٙمٞمػ ،( ) اًمّّمالة شم٘مّدم ذم يمام ضمّداً 

 .سم٤مٓطمتامل يث٧ٌم ٓ اًمٜمًّخ

  .قمٜمف اجلقاب شم٘مّدم وىمد ، سم٤مإلٟمّم٤مت إُمر ىمٌؾ يم٤مٟم٧م:  وؿقؾ

_______________ 
م سمرىمؿ  (6)  ( 662) اٟمٔمر طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ  اعمت٘مدِّ
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 ُم٤م وهق .سمف اؾمتدًّمقا اًمذي احلدي٨م ذم سمٛمثٚمف آطمتامل هذا وقمقرض

 .يمالم وٓ صالة ومال اإلُم٤مم ظمرج إذا : قمٛمر اسمـ قمـ اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف

 أن هذا ذم وإومم .اًمّتحّٞم٦م ةسمّمال إُمر ىمٌؾ ذًمؽ يٙمقن أن ٓطمتامل

 إُمر سمحدي٨م قمٛمقُمف خيّص :  رومٕمف صمٌقت شمًٚمٞمؿ شم٘مدير قمغم ي٘م٤مل

 .شم٘مّدم يمام ظم٤مّص٦م سم٤مًمّتحّٞم٦م

 إوىم٤مت ذم اًمّّمالة ُمٜمع أنّ  قمغم اّتػؼقا:  ىمٞمؾ : اخلومساجلقاب 

 اّتػؼقا وؿد ، ظم٤مرضمف أو اعمًجد داظمؾ يم٤من ُمـ ومٞمف يًتقي اعمٙمروه٦م

 ومٚمٞمٙمـ اخلٓم٦ٌم طم٤مل اًمّتٜمّٗمؾ قمٚمٞمف يٛمتٜمع عمًجدا داظمؾ يم٤من ُمـ أنّ  قمغم

 اًمّٓمح٤موّي  ىم٤مًمف .يمذًمؽ أيت

 ُمـ ٟم٘مٚمف وُم٤م ، وم٤مؾمد ومٝمق اًمٜمّّص  ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ىمٞم٤مس سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

:  وم٘م٤مل افّشوؾعّقي بعض صّذ  وؿد ، وهمػمه اعم٤موردّي  قمٚمٞمف واوم٘مف آّتػوق

 .الوم وإٓ اًمّتٜمّٗمؾ اُمتٜمع سمف ىمٚمٜم٤م وم٢من ، اإلٟمّم٤مت وضمقب قمغم يٜمٌٜمل

 اًمّّمالة ذم واإلُم٤مم اًمّداظمؾ أنّ  قمغم اّتػؼقا ىمٞمؾ:  افّسودساجلقاب 

 .أيْم٤مً  ومٞمٝم٤م قمٜمف ومتً٘مط صالة اخلٓم٦ٌم أنّ  ؿمّؽ  وٓ ، اًمّتحّٞم٦م قمٜمف شمً٘مط

 سمٞمٜمٝمام واًمٗمرق،  وضمف يمّؾ  ُمـ صالة ًمٞم٧ًم اخلٓم٦ٌم سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 اًمٌ٘مٕم٦م سمِمٖمؾ ُم٠مُمقر اخلٓم٦ٌم طم٤مل ذم واًمّداظمؾ ، يمثػمة وضمقه ُمـ فم٤مهر

 إشمٞم٤مٟمف وم٢منّ  اًمّّمالة طم٤مل ذم اًمّداظمؾ سمخالف ، ضمٚمقؾمف ىمٌؾ ًمّّمالةسم٤م

 سمٞمٜمٝمام اًمِّم٤مرع شمٗمريؼ ُمع هذا ، اعم٘مّمقد حيّّمؾ أىمٞمٛم٧م اًمتل سم٤مًمّّمالة

  .( ) اعمٙمتقسم٦م إَّٓ  صالة ومال اًمّّمالة أىمٞمٛم٧م إذا : وم٘م٤مل

_______________ 
ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر (  263)  "صحٞمحف"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (6)
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 ي٘مؾ ولَ  ( ) " أىمٞمٛم٧م اًمتل إَّٓ  صالة ومال " ـمرىمف سمٕمض ذم وىمع وىمد

 .سم٤مًمّّمالة ومٞمٝم٤م أُمرهؿ سمؾ ٓم٦ٌماخل طم٤مل ذم ذًمؽ

 يمقٟمف ُمع اإلُم٤مم قمـ اًمّتحّٞم٦م ؾم٘مقط قمغم اّتػؼقا ىمٞمؾ:  افّسوبعاجلقاب 

 ومٞمٙمقن ، اعم٠مُمقم دون اخلٓم٦ٌم ذم اًمٙمالم اسمتداء ًمف أنّ  ُمع اعمٜمؼم قمغم جيٚمس

  .إومم سمٓمريؼ اًمّتحّٞم٦م اعم٠مُمقم شمرك

 إُمر نّ وٕ ، وم٤مؾمد ومٝمق اًمٜمّّص  ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ىمٞم٤مس أيْم٤مً  سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

  اخلٓمٞم٥م يتٜم٤مول ومٚمؿ اخلٓم٦ٌم سمح٤مل ُم٘مّٞمداً  وىمع

 عمـ ٓ اخلٓم٦ٌم ؿمٝمد عمـ هق إّٟمام اًمٙمالم ُمٜمع:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم وىم٤مل

 .اخلٓم٦ٌم واؾمتامع سم٤مإلٟمّم٤مت إُمر ومٙمذًمؽ ، ظمٓم٥م

 حتّٞم٦م هبام اعم٠مُمقر سم٤مًمّريمٕمتلم اعمراد أنّ  ؿًٚمِّ ٟمُ  ٓ ىمٞمؾ:  افّثومـاجلقاب 

 سمٕمض ىم٤مًمف .ُمثالً  يم٤مًمّّمٌح وم٤مئت٦م صالة قنشمٙم أن حيتٛمؾ سمؾ ، اعمًجد

 .احلٜمٗمّٞم٦م

 قمـ ًمف يمِمػ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ًمٕمٚمف:  وىم٤مل،  احل٤مؿمٞم٦م ذم اعمٜمػم اسمـ وىمّقاه

_______________ 
 .قمـ أيب هريرة 

ُمـ ـمريؼ اسمـ هلٞمٕم٦م طمدصمٜم٤م قمٞم٤مش سمـ قم٤ٌمس اًم٘مت٤ٌمين (  2306) أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  (6)

 .وذم ؾمٜمده وٕمػ واظمتالف .ٞمؿ اًمزهري قمـ أيب هريرة قمـ أيب مت

وقمٜمف قمٞم٤مش سمـ  .أسمق متٞمؿ اًمزهرى قمـ أسمك هريرة:  "شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

  .ىم٤مًمف احلًٞمٜمل، جمٝمقل  .قم٤ٌمس اًم٘مت٤ٌمين

وهق ُمـ ـمريؼ اسمـ ( إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال صالة إٓ اًمتل أىمٞمٛم٧م ) طمديثف : ىمٚم٧م  

وىمد ذيمره احل٤ميمؿ أسمق أمحد ، واحلدي٨م ذم إصؾ ُمِمٝمقر  .ا اًمٚمٗمظوىمد شمٗمرد هبذ .هلٞمٕم٦م

وَل َيٕمروم٤م ُمـ طم٤مًمف  ."شم٤مريخ قمٚمامء ُمٍم"ويمذا ذيمره اسمـ يقٟمس ذم  .ومٞمٛمـ َل ُيٕمرف اؾمٛمف

 اٟمتٝمك .سمٌمء
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 اعمراد يم٤من وًمق:  ىم٤مل ، اخلٓم٤مب ذم ًمف ُمالـمٗم٦م اؾمتٗمٝمٛمف وإّٟمام ، ذًمؽ

  .دظمؾ عَم٤ّم رآه ىمد ّٕٟمف اؾمتٗمٝم٤مُمف إمم حيت٩م لَ  اًمّتحّٞم٦م سم٤مًمّّمالة

 لَ  يمذًمؽ يم٤من ًمق:  وم٘م٤مل "صحٞمحف" ذم ٤منطمٌّ  اسمـ رّده شمقمم وىمد

 أُمره إّٟمام:  ىمقهلؿ اعم٤مّدة هذه وُمـ .أظمرى سمٕمد ُمّرة سمذًمؽ ًمف أُمره يتٙمّرر

 .ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م سمًٜم٦ّم

 أن ىمٌؾ أصٚمٞم٧م " ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد ؾمٚمٞمؽ ىمّّم٦م ذم ىمقًمف وُمًتٜمدهؿ

 إن:  إوزاقمّل  ىم٤مل وهلذا ، اًمٌٞم٧م ُمـ دملء أن ىمٌؾ فم٤مهره ٕنّ  " دملء

  .اعمًجد دظمؾ إذا ُيّمكمِّ  ومال جيلء أن ىمٌؾ اًمٌٞم٧م ذم صغمَّ  نيم٤م

 اخلٓم٦ٌم طم٤مل اًمّتٜمّٗمؾ جيٞمز ٓ اًمّتحّٞم٦م صالة ُمـ اعم٤مٟمع سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 اعمقوع إمم:  أي " دملء أن ىمٌؾ " ُمٕمٜمك يٙمقن أن وحيتؿؾ ، ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .أن سمف أٟم٧م اًمذي

 صمؿّ  اعمًجد ُم١مظّمر ذم صاله٤م يٙمقن أن اطمتامل آؾمتٗمٝم٤مم ووم٤مئدة

 .ختّٓمك اًمذي ىمّّم٦م ذم شم٘مّدم يمام .اخلٓم٦ٌم ؾمامع ُمـ ًمٞم٘مرب شم٘مّدم

 واًمالم سم٤مًٕمػ "؟  اًمّريمٕمتلم أصٚمٞم٧م " عمًٚمؿٍ  رواي٦م ذم أنّ  وي١ميّمده

  .اعمًجد حتّٞم٦م ُمـ أىمرب هٜم٤مك قمٝمد وٓ .ًمٚمٕمٝمد وهق

 .( ) رء ومٞمٝم٤م يث٧ٌم ومٚمؿ ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦ّم وأُّم٤م

 ، ًمٚمجٛمٕم٦م يم٤مٟم٧م اعمذيمقرة اخلٓم٦ٌم نّ أ ٟمًٚمؿ ٓ ىمٞمؾ:  افّتوشعاجلقاب 

 وىم٧م ٕنّ  "؟  أصٚمٞم٧م " ًمٚمّداظمؾ ىمقًمف ًمٖمػمه٤م يم٤مٟم٧م أهّن٤م قمغم ويدّل 

 ٟمتٝمكا .دظمؾ يٙمـ لَ  اًمّّمالة

_______________ 
م اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم ذح طمدي٨م اسمـ قمٛمر اعم٤ميض ذم اعمجٚمد إول سمرىمؿ   (6)  (  22) شم٘مدَّ
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 إمم ومٞمحت٤مج اًمٗمرض صالة قمـ وىمع آؾمتٗمٝم٤مم أنّ  قمغم يٜمٌٜمل وهذا

 ومٝمق اجلٛمٕم٦م يقم يم٤من ذًمؽ أنّ  .اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم وىمع وىمد ، ذًمؽ صمٌقت

 .اجلٛمٕم٦م ًمّمالة يم٤مٟم٧م ٓم٦ٌماخل أنّ  ذم فم٤مهر

 اقمتٛمده ُم٤م أىمقى:  اًم٘مرـمٌّل  ُمٜمٝمؿ َج٤مقم٦م ىم٤مل:  افعورشاجلقاب 

 ًمدن ُمـ ؾمٚمػ قمـ ظمٚمٗم٤مً  اعمديٜم٦م أهؾ قمٛمؾ اعم٠ًمًم٦م هذه ذم اعم٤مًمٙمّٞم٦م

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  ممٜمقع اخلٓم٦ٌم طم٤مل ذم اًمّتٜمّٗمؾ أنّ ،  ُم٤مًمؽ قمٝمد إمم اًمّّمح٤مسم٦م

 اًمّتحّٞم٦م ومٕمؾ صم٧ٌم وم٘مد ، ذًمؽ قمغم اعمديٜم٦م أهؾ اشّمٗم٤مق سمٛمٜمع:  وشمٕمّ٘م٥م

 .- اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـ وهق - اخلدرّي  ؾمٕمٞمد أيب قمـ

 واسمـ اًمؽّمُمذّي  ومروى ، أيْم٤مً  اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ أصح٤مسمف قمٜمف ومحٚمف

 اخلدرّي  ؾمٕمٞمد أسم٤م أنّ  ، هح أيب سمـ قمٞم٤مض قمـ وصّحح٤مه ظمزيٛم٦م

 يٛمٜمٕمقه أن ُمروان طمرس وم٠مراد ، اًمّريمٕمتلم ومّمغمَّ  خيٓم٥م وُمروان دظمؾ

 رؾمقل ؾمٛمٕم٧م أن سمٕمد ٕدقمٝمام يمٜم٧م ُم٤م:  ىم٤مل صمؿّ ،  صالمه٤م طمّتك كوم٠مسم

  .هبام ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  .ذًمؽ خي٤مًمػ ُم٤م سحي٤مً  اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ يث٧ٌم ولَ 

 اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ واطمد وهمػم وقمثامن قمٛمر قمـ سمّٓم٤مل اسمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م وأُّم٤م

 ، اطمتامل ومٞمٝم٤م قمٜمٝمؿ رواي٤مت قمغم ذًمؽ ذم وم٤مقمتامده ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمٜمع ُمـ

 إذا - اإلُم٤مم ويم٤من - وقمثامن قمٛمر أدريم٧م : ُم٤مًمؽ أيب سمـ ٕمٚم٦ٌمصم يم٘مقل

 .اًمّّمالة شمريمٜم٤م ظمرج

 اعمًجد داظمؾ يم٤من ـُمَ  سمذًمؽ قمٜمك صمٕمٚم٦ٌم يٙمقن أن آطمتامل ووضمف

 .ظم٤مّص٦م
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 قمٜمف ٟم٘مؾ ُمـ يمّؾ :  اًمؽّمُمذّي  ذح ذم اًمٗمْمؾ أسمق احل٤مومظ ؿمٞمخٜم٤م ىم٤مل

 ُمـ قمغم حمٛمقٌل  خيٓم٥م واإلُم٤مم اًمّّمالة ُمٜمع - اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ يٕمٜمل -

 ، اًمّتحّٞم٦م سمٛمٜمع اًمّتٍميح ُمٜمٝمؿ أطمد قمـ ي٘مع لَ  ّٕٟمف،  اعمًجد داظمؾ يم٤من

  .اٟمتٝمك ، سم٤مٓطمتامل شمؽمك ومال خيّّمٝم٤م طمدي٨م ومٞمٝم٤م ورد وىمد

 .اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ سحي٤مً  ذًمؽ قمغم أىمػ ولَ 

 اعمًجد دظمؾ أّٟمف،  صٗمقان سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمّٓمح٤موّي  رواه ُم٤م وأُّم٤م

 .يريمع ولَ  ضمٚمس صمؿّ ،  قمٚمٞمف ؿؾمٚمَّ  صمؿّ  اًمّريمـ ٚمؿوم٤مؾمت خيٓم٥م اًمّزسمػم واسمـ

 وم٘مد،  صٖمػمان صح٤مسمّٞم٤من اًمّزسمػم سمـ اهلل وقمٌد صٗمقان سمـ اهلل وقمٌد

 وٓ صٗمقان اسمـ قمغم اًمّزسمػم اسمـ يٜمٙمر لَ  عَم٤ّم:  وم٘م٤مل اًمّٓمح٤موّي  سمف اؾمتدل

 .ىمٚمٜم٤مه ُم٤م صّح٦م قمغم دلَّ  اًمّتحّٞم٦م شمرك اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ طميمه٤م ُمـ

 قمدم قمغم يدّل  سمؾ حتريٛمٝم٤م قمغم يدّل  ٓ اًمٜمّٙمػم ؿشمريمٝم سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

  .خم٤مًمٗمقهؿ سمف ي٘مؾ ولَ  ، وضمقهب٤م

 صالة أنّ  ذم اًمٌح٨م احلدي٨م هذا قمغم اًمٙمالم أواظمر ذم وؾمٞم٠ميت

 حتّٞمتف ٕنّ ،  احلرام اعمًجد يًتثٜمك أو ، ُمًجد يمّؾ  شمٕمؿّ  هؾ .اًمّتحّٞم٦م

ـَ  ومٚمٕمؾَّ  ؟ اًمّٓمقاف   .وم٘مط ًمّريمـا اؾمتالم حتّٞمتف أنّ  يرى يم٤من صٗمقان اسم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سمٕمٛمقم أصٚمٝم٤م ُمـ شمٜمدومع ىمّدُمٜم٤مه٤م ىمد اًمتل إضمقسم٦م وهذه

 ُيّمكمِّ  طمّتك جيٚمس ومال اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا : ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ذم

  ( ).قمٚمٞمف اًمٙمالم شم٘مّدم وىمد ، قمٚمٞمف ُمّتٗمؼ .ريمٕمتلم

 سمـ قمٛمرو قمـ ؿمٕم٦ٌم رواي٦م ومٗمل ، اخلٓم٦ٌم طم٤مل ذم ُمٜمف أظمّص  وورد

_______________ 
  (. 666) اٟمٔمره سمرىمؿ  (6)
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 وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل:  ي٘مقل اهلل قمٌد سمـ سمرضم٤م ؾمٛمٕم٧م:  ىم٤مل ديٜم٤مر

 .ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ ظمرج ىمد أو خيٓم٥م واإلُم٤مم أطمديمؿ ضم٤مء إذا:  خيٓم٥م

 .أيْم٤مً  قمٚمٞمف ُمّتٗمؼ

 ىمّّم٦م ذم ذًمؽ ىم٤مل أّٟمف،  ضم٤مسمر قمـ ؾمٗمٞم٤من أيب ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 ضم٤مء إذا:  ىم٤مل صمؿّ  .ومٞمٝمام ودمّقز:  وم٤مريمٕمٝمام .ىمقًمف سمٕمد وًمٗمٔمف .ؾمٚمٞمؽ

 .ومٞمٝمام وًمٞمتجّقز ريمٕمتلم ومٚمػميمع خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ

ـّ  وٓ،  اًمّت٠مويؾ إًمٞمف يتٓمّرق ٓ ٟمّص  هذا:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل  يٌٚمٖمف قم٤معم٤مً  أفم

  .ومٞمخ٤مًمٗمف صحٞمح٤مً  ويٕمت٘مده اًمٚمٗمظ هذا

 اًم٤ٌمب ذم ٟمص   ُمًٚمؿ أظمرضمف اًمذي هذا:  َجرة أيب سمـ حمّٛمد أسمق وىم٤مل

  .اًمّت٠مويؾ حيتٛمؾ ٓ

 سمت٠مويؾٍ  اًمٕمٛمقم هذا شم٠مّول سمٕمْمٝمؿ نّ أ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وطمٙمك

 أو اًمٜمًّخ اّدقم٤مء ُمـ شم٘مّدم ُم٤م سمٕمض إمم يِمػم ويم٠مّٟمف ، ُمًتٙمرهٍ 

  .اًمّتخّمٞمص

 ىمّّم٦م ذم هلؿ طمّج٦م ٓ سم٠مهّنؿ:  افّشوؾعّقي احلـػّقي بعض قم٤مرض وىمد

 .ضمقاسمف شم٘مّدم وىمد ، سم٤مجلٚمقس شمً٘مط قمٜمدهؿ اًمّتحّٞم٦م ٕنّ  ، ؾمٚمٞمؽ

 واإلُم٤مم شمّمّٚمقا ٓ : رومٕمف ؾمٕمٞمد أيب سمحدي٨م سمٕمْمٝمؿ وقم٤مرض

 .( )خيٓم٥م

_______________ 
وروى أسمق ؾمٕمٞمد اعم٤مًمٞمٜمل ذم يمت٤مسمف قمـ : ىم٤مل  "أطمٙم٤مُمف"وذيمره أسمق حمٛمد قمٌد احلؼ ذم  (6)

حمٛمد سمـ أيب ُمٓمٞمع قمـ أسمٞمف قمـ حمٛمد سمـ ضم٤مسمر قمـ أيب إؾمح٤مق قمـ احل٤مرث قمـ قمكم 

 .ٓ شمّمٚمقا واإلُم٤مم خيٓم٥م: ُمرومققم٤ًم 

ره قمٌد ومٞمام ذيم .أظمرضمف أسمق ؾمٕمٞمد اعم٤مًمٞمٜمل( :  662) ص  "اًمدراي٦م"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  
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 سم٤مُٕمر قمٛمقُمف ومٞمخّص  صمٌقشمف شم٘مدير وقمغم ، يث٧ٌم ٓ سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 أّٟمف ُمع اًمّتحّٞم٦م سمّمالة قمثامن ي٠مُمر لَ  قمٛمر سم٠منّ :  وسمٕمْمٝمؿ .اًمّتحّٞم٦م سمّمالة

 .اًمقوقء قمغم آىمتّم٤مر قمٚمٞمف أٟمٙمر

  .صالمه٤م يٙمقن أن سم٤مطمتامل:  وأضمٞم٥م

  .شم٘مّدم ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا وذم

 ذم شمً٘مط لَ  إذا ٕهّن٤م ، اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم اًمّتحّٞم٦م صالة ضمقاز

 شمٗمقت ٓ اًمّتحّٞم٦م أنّ  وومٞمف .أومم ومٖمػمه٤م هل٤م سم٤مإلٟمّم٤مت إُمر ُمع اخلٓم٦ٌم

 وأنّ  ، شم٘مّدم يمام اًمٜم٤ّمد أو سم٤مجل٤مهؾ سمٕمْمٝمؿ ىمّٞمده ًمٙمـ ، سم٤مًم٘مٕمقد

 وٓ ، إًمٞمٝم٤م ٤مجاعمحت إطمٙم٤مم ويٌلّم  ويٜمٝمك ظمٓمٌتف ذم ي٠مُمر أن ًمٚمخٓمٞم٥م

 ُمـ يٕمدّ  ذًمؽ يمّؾ  ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾٍ  سمؾ ، ومٞمٝم٤م اعمِمؽمط اًمّتقازم ذًمؽ ي٘مٓمع

  .اخلٓم٦ٌم

 شمنمع ٓ أّٟمف قمغم فالّتػوق ًمٚمجٛمٕم٦م ذط اعمًجد أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

  .ٟمٔمرٌ  وومٞمف .اعمًجد ًمٖمػم اًمّتحّٞم٦م

الم ردّ  ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل ًّ  طم٤مل ذم اًمٕم٤مـمس وشمِمٛمٞم٧م اًم

الم ردّ  ؾمّٞمام وٓ،  أىمٍم وزُمٜمٝمام أظمّػ  ٤مأُمرمه ٕنّ  اخلٓم٦ٌم ًّ  وم٢مّٟمف اًم

 .واضم٥م

 .ذم احلدي٨م سمٕمده ذًمؽ ذم اًمٌح٨م وؾمٞم٠ميت

_______________ 
 .وإؾمٜم٤مده واهٍ  .احلؼ

إّٓ إن يم٤من ي٘مّمد أسم٤م ؾمٕمٞمد  .وهؿ .طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد: ىمقل احل٤مومظ ذم اًمنمح : ىمٚم٧م  

 .ومٝمذا ي٘مع يمثػمًا ذم يمالم اعمح٘م٘ملم .اعم٤مًمٞمٜمل
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 اخلٓم٦ٌم آظمر ذم سم٤مًمّداظمؾ اًم٤ٌمب طمدي٨م قمٛمقم خيّص  : ؿقؾ :ؾوئـدٌة 

 .شم٘مّدم يمام

 يمالُمف ذم ويزيد .سم٤مًمّريمٕمتلم أيت ي٠مُمر أن ًمإلُم٤مم أرى:  افّشوؾعلّ  ؿول

  .ذًمؽ يمره٧م يٗمٕمؾ لَ  وم٢من ، اًمّّمالة إىم٤مُم٦م ىمٌؾ هبام اإلشمٞم٤من يٛمٙمٜمف ُم٤م

 طمّتك ي٘مػ أن يٗمٕمؾ لَ  إن اعمخت٤مر أنّ  : ادحّؼؼغ ظـ اًمٜمّقوّي  وطمٙمك

 إىم٤مُم٦م طم٤مل ُمتٜمّٗمالً  أو حتّٞم٦م سمٖمػم ضم٤مًم٤ًمً  يٙمقن ًمئال،  اًمّّمالة شم٘م٤مم

  .اًمّّمالة

 .اًمّٓمقاف حتّٞمتف ٕنّ ،  احلرام اعمًجد ادحومعّ  واشتثـك

  .اًمّريمٕمتلم إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم اًمّٓمقاف زُمـ ًمٓمقل .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ذم هق إّٟمام اًمّٓمقاف احلرام اعمًجد حتّٞم٦م إنّ  ىمقهلؿ ُمـ ئمٝمر واًمذي

 .اًمّٓمقاف يٗمٕمٚمف رء أّول ًمٞمٙمقن اًم٘م٤مدم طمّؼ 

 ىمقل وًمٕمؾ ، ؾمقاء ذًمؽ ذم وهمػمه احلرام اعمًجد ومحٙمؿ اعم٘مٞمؿ وأُّم٤م

 يٕم٘مٌف اًمّٓمقاف ًمٙمقن سم٤مًمّٓمقاف احلرام اعمًجد ذم يٌدأ أّٟمف أـمٚمؼ ُمـ

 ، اعم٘مّمقد وهق هم٤مًم٤ٌمً  سم٤مًمّّمالة اًمٌ٘مٕم٦م ؿمٖمؾ ومٞمحّمؾ اًمّريمٕمتلم صالة

 أقمٚمؿ واهلل .اًمّٓمقاف سمزي٤مدة احلرام اعمًجد وخيتّص 
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 الحديث الثاني والتدطون
 ؿؾً إذا:  ؿول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ ,   هريرة أيب ظـ - 242

  ( ).فغقت ؾؼد,  خيطى واإلموم .اجلؿعي يقم أكصً:  فصوحبؽ

 

 سمذًمؽ خي٤مـمٌف ُمـ سم٤مًمّّم٤مطم٥م اعمراد ( فصوحبؽ ؿؾً إذا ) : ؿقفف

 .اًمٖم٤مًم٥م ًمٙمقٟمف اًمّّم٤مطم٥م ذيمر وإّٟمام ، ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .واٟمتّم٧م وٟمّم٧م أٟمّم٧م ي٘م٤مل:  إزهرّي  ىم٤مل (أكصً : ) ؿقفف  

ٙمقت سم٤مإلٟمّم٤مت اعمراد:  ظمزيٛم٦م اسمـ ىم٤مل ًّ  دون اًمٜم٤ّمس ُمٙم٤معم٦م قمـ اًم

  .اهلل ذيمر

 وم٤مًمّٔم٤مهر ، اخلٓم٦ٌم طم٤مل واًمّذيمر اًم٘مراءة ضمقاز ُمٜمف يٚمزم سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

ٙمقت اعمراد أنّ  ًّ  ُمـ يٚمزم وٓ ، دًمٞمؾ إمم اطمت٤مج ومّرق وُمـ،  ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّذيمر ضمقاز اخل٤مّص  ًمدًمٞمٚمٝم٤م اًمّتحّٞم٦م دمقيز

 ، ذًمؽ سمخالف ( ) اجلٛمٕم٦م يقم همػم أنّ  ُمٗمٝمقُمف ( اجلؿعي يقم: )  ؿقفف

_______________ 
ُمـ ـمريؼ قُم٘مٞمؾ قمـ اًمزهري قمـ اسمـ (  366) وُمًٚمؿ (  346) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .اعمًٞم٥م قمـ أيب هريرة 

 .قمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة رومٕمف ُمثٚمف(  366) وعمًٚمؿ  

شم٘مٞمٞمد اخلٓم٦ٌم سمٙمقهن٤م يقم اجلٛمٕم٦م خيرج ( :  662/ 3) ىم٤مل اًمٕمراىمل ذم ـمرح اًمتثري٥م ( 6)

وٓ حيرم ، ظمٓم٦ٌم همػم اجلٛمٕم٦م يم٤مًمٕمٞمد واًمٙمًقف وآؾمتً٘م٤مء ومال جي٥م اإلٟمّم٤مت هل٤م 

ح سمذًمؽ ، ٦ٌم واؾمتامقمٝم٤م ُمًتح٥م وم٘مط ٕهن٤م همػم واضم، اًمٙمالم واإلُم٤مم ومٞمٝم٤م  وىمد سَّ

حيرم اًمٙمالم ُم٤م يم٤من :  ىم٤مل ، وطمٙم٤مه اسمـ قمٌد اًمؼم قمـ قمٓم٤مء ، أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ 

ويقم قمروم٦م واًمٕمٞمديـ : ىم٤مل ، وإن يم٤من ىمد ذه٥م ذم همػم ذيمر اهلل ، اإلُم٤مم قمغم اعمٜمؼم 

  .يمذًمؽ ذم اخلٓم٦ٌم 
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  .سمح٨ٌم  وومٞمف

 قمغم اًمّردّ  إمم ( )٤مري ذم شمرَجتف اًمٌخ أؿم٤مر ( خيطى واإلموم: ) ؿقفف 

 احلدي٨م ذم ىمقًمف ٕنّ  ، اإلُم٤مم ظمروج ُمـ اإلٟمّم٤مت وضمقب ضمٕمؾ ُمـ

 ظمروضمف طملم ُمـ ظمٓمٌتف ىمٌؾ ُم٤م خيرج،  طم٤مًمّٞم٦م َجٚم٦م " خيٓم٥م واإلُم٤مم "

: آؾمتامع ٓ يتجف إَّٓ إذا شمٙمٚمؿ  ٕنَّ ،  اخلٓم٦ٌم ذم ينمع أن إمم سمٕمده وُم٤م

 .يٜمّم٧م أن إومم ٟمٕمؿ

 ومٞمف وورد .اإلُم٤مم ظمروج اسمتداء ُمـ اًمٙمالم حيرم:  قياحلـػ وؿوفً

 ( ). وٕمٞمػ طمدي٨م

  .اخلٓمٌتلم سملم اجلٚمقس طم٤مل وأُّم٤م

 همػم أّٟمف قمغم سمٜم٤مءً  .ؿقفغ ؾقف افعؾامء ظـ " اعمٖمٜمل " ص٤مطم٥م ومحٙمك

ٙمقت وم٠مؿمٌف ىمٚمٞمؾ ؾمٙمقشمف زُمـ أنّ  أو ، ظم٤مـم٥م ًّ  ًمٚمّتٜمّٗمس اًم

 ًمف أصؾ ٓ اًمذي اًمٙمالم اًمٚمٖمق:  إظمٗمش ىم٤مل ( فغقت ؾؼد: )  ؿقفف

٘مط اًمٚمٖمق:  قمروم٦م اسمـ وىم٤مل ، وؿمٌٝمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ ًّ :  وؿقؾ ، اًم٘مقل ُمـ اًم

 سم٤مًمٚمٖمق ُمّروا وإذا)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اإلصمؿ اًمٚمٖمق:  وؿقؾ ، اًمّّمقاب قمـ اعمٞمؾ

  .( يمراُم٤مً  ُمّروا

 ٓ ُم٤م اًمٚمٖمق أنّ  قمغم ادػّّسيـ أؿقال اّتػؼً:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم وىم٤مل

 .اًمٙمالم ُمـ حيًـ

_______________ 
 .(سم٤مب آٟمّم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم خيٓم٥م ) شمرضمؿ قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري   (6)

 .اٟمٔمر طمدي٨م ضم٤مسمر اعم٤ميض ذم ىمّم٦م ؾمٚمٞمؽ  (6)
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 ، شمٙمٚمؿ ًمٖم٤م ُمٕمٜمك:  وم٘م٤مل " اًمٖمري٥م " ذم اهلروّي  قمٌٞمد سمقأ وأهمرب

  .اًمّت٘مٞمٞمد واًمّّمقاب .أـمٚمؼ يمذا

:  وؿقؾ ، إضمر ُمـ ظم٧ٌم ًمٖمقت ُمٕمٜمك:  ؿمٛمٞمؾٍ  سمـ اًمٜمّي وىم٤مل

  .فمٝمراً  َجٕمتؽ ص٤مرت:  وؿقؾ ، َجٕمتؽ ومْمٞمٚم٦م سمٓمٚم٧م

 .اعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرسم٦م اًمّٚمٖم٦م أهؾ أىمقال:  ىمٚم٧م

 قمٌد طمدي٨م ُمـ ظمزيٛم٦م واسمـ دداو أسمق رواه ُم٤م إظمػم ًمٚم٘مقل ويِمٝمد

 .فمٝمراً  ًمف يم٤مٟم٧م اًمٜم٤ّمس رىم٤مب وختّٓمك ًمٖم٤م وُمـ : ُمرومققم٤مً  قمٛمر سمـ اهلل

 ومْمٞمٚم٦م مرِ وطُم ،  اًمّّمالة قمٜمف أضمزأت ُمٕمٜم٤مه:  رواشمف أطمد وه٥م اسمـ ىم٤مل

  .اجلٛمٕم٦م

 وُمـ ، شمٙمٚمؿ وم٘مد صفٍ  َُمـ ىم٤مل : ُمرومققم٤مً  قمكمّ  طمدي٨م ُمـ وٕمحد

 .ًمف َجٕم٦م ومال شمٙمٚمؿ

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمٌّزار محدوٕ ، ٟمحقه داود وٕيب  : ُمرومققم٤مً  قم

 ، أؾمٗم٤مراً  حيٛمؾ يم٤محلامر ومٝمق خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ؿشمٙمٚمَّ  ُمـ

 .َجٕم٦م ًمف ًمٞم٧ًم أٟمّم٧م:  ًمف ي٘مقل واًمذي

 .ُمقىمقوم٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد ضم٤مُمع ذم ىمقّي  ؿم٤مهد وًمف

 ومرض إؾم٘م٤مط قمغم فإلمجوع. يم٤مُمٚم٦م ًمف َجٕم٦م ٓ ُمٕمٜم٤مه:  اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 .قمٜمف ًمقىم٧ما

 شم٠مّول أّٟمف اخلٓم٦ٌم ذم اًمٙمالم ضمّقز ُمـ سمٕمض قمـ:  اًمّتلم اسمـ وطمٙمك

 .قمٚمٞمف جي٥م ٓ ُمـ سم٤مإلٟمّم٤مت أُمرت:  أي " ًمٖمقت وم٘مد " ىمقًمف

 ومٙمٞمػ .ُمٓمٚمقسمّٞمتف ذم خيتٚمػ لَ  اإلٟمّم٤مت ٕنّ  ، ؿمديد َجقد وهق
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 ُمـ ُم٠مظمقذ اًمٙمالم قمـ اًمٜمّٝمل سمؾ ؟ ٓهمٞم٤مً  اًمنّمع ـمٚمٌف سمام أُمر ُمـ يٙمقن

 يمقٟمف ُمع " أٟمّم٧م " ىمقًمف ضمٕمؾ إذا ّٕٟمف ، اعمقاوم٘م٦م سمدًٓم٦م ٤مباًمٌ طمدي٨م

  .ًمٖمقاً  يًّٛمك أن أومم اًمٙمالم ُمـ ومٖمػمه ًمٖمقاً  سمٛمٕمروٍف  أُمراً 

 هذا آظمر ذم هريرة أيب قمـ إقمرج رواي٦م ُمـ أمحد قمٜمد وىمع وىمد

 ." سمٜمٗمًؽ قمٚمٞمؽ،  ًمٖمقت وم٘مد " ىمقًمف سمٕمد احلدي٨م

 ؿول وبف ، خلٓم٦ٌما طم٤مل اًمٙمالم أٟمقاع َجٞمع ُمٜمع قمغم سمف واؾمتدل

 ظـد يًٛمٕمٝم٤م ٓ ُمـ طمّؼ  ذم احلٙمؿ ويمذا ، ؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ طمّؼ  ذم اجلؿفقر

  .سم٤مإلؿم٤مرة ومٚمٞمجٕمٚمف سم٤معمٕمروف إُمر أراد وإذا:  ىم٤مًمقا .إـثر

 ُمـ قمغم اإلٟمّم٤مت وضمقب قمغم اإلمجوع ومٜم٘مؾ .اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وأهمرب

  .اًمّت٤مسمٕملم ُمـ ىمٚمٞمؾ قمـ إَّٓ  ؾمٛمٕمٝم٤م

 اإلٟمّم٤مت وضمقب ذم إمصور ؾؼفوء بغ ظؾؿتف خالف ٓ:  وًمٗمٔمف

 ؾمٛمٕمف عمـ ي٘مقل أن ضم٤مئز همػم وأّٟمف .اجلٛمٕم٦م ذم ؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ قمغم ًمٚمخٓم٦ٌم

 هبذا أظمذاً  ، وٟمحقه٤م ، أٟمّم٧م:  خيٓم٥م واإلُم٤مم يتٙمٚمؿ اجلّٝم٤مل ُمـ

 ذم إَّٓ  ٛمقنيتٙمٚمَّ  يم٤مٟمقا أهّنؿ ؿؾقؾٍ  وكوسٍ  افّشعبلّ  ظـ وروي .احلدي٨م

 .ظم٤مّص٦م اخلٓم٦ٌم ذم اإلُم٤مم ىمراءة طملم

 أن أطمقاهلؿ وأطمًـ ، اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد ُمردودٌ  ذًمؽ ذم وومٕمٚمٝمؿ:  لىم٤م

  .احلدي٨م يٌٚمٖمٝمؿ لَ  إّٟمف:  ي٘م٤مل

 سمٕمض وسمٜم٤ممه٤م،  مشفقران ؿقٓن ادسلفي دم فؾّشوؾعلّ :  ىمٚم٧م

  .؟ ٓ أم اًمّريمٕمتلم قمـ سمدٌل  اخلٓمٌتلم أنّ  ذم اخلالف قمغم إصح٤مب

 ومٛمـ ، قمٜمدهؿ ٕصّح ا هق واًمّث٤مين ، اًمّث٤مين قمغم ٓ .حيرم إّول ومٕمغم
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 ُمـ ؿمٜمّع ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ؿمٜمّع طمّتك اًمٙمالم إسم٤مطم٦م ُمٜمٝمؿ أـمٚمؼ ُمـ أـمٚمؼ صمؿّ 

  .اعمخ٤مًمٗملم

  .روايتون أيضوً :  أمحد وظـ

 .يًٛمٕمٝم٤م ٓ وُمـ اخلٓم٦ٌم يًٛمع ُمـ سملم اًمّتٗمرىم٦م أيْم٤مً :  وظـفام

 ومٞمج٥م،  اجلٛمٕم٦م هبؿ شمٜمٕم٘مد ُمـ سملم اًمّتٗمرىم٦م : افّشوؾعّقي وفبعض

  .اًمٙمٗم٤مي٦م سمٗمروض ؿمٌٞمٝم٤مً  ومجٕمٚمف .زاد ُمـ دون اإلٟمّم٤مت قمٚمٞمٝمؿ

 ذًمؽ وقمغم ، افؼقل مـ يـبغل ٓ بام خطى إذا افّسؾػ واختؾػ

ٚمػ قمـ ٘مؾٟمُ  ُم٤م ٛمؾحُي  ًّ  .اخلٓم٦ٌم طم٤مل اًمٙمالم ُمـ اًم

 صّح٦م ذم يِمؽمط ٓ أّٟمف أراد وضمقسمف ٟمٗمك ُمـ أنّ :  ئمٝمر واًمذي

٤مُمع طمّؼ  ذم اًمقضمقب قمغم ويدّل  .همػمه سمخالف ، اجلٛمٕم٦م ًّ  ذم أنّ  اًم

 يمٗمالن قمٚمٞمف يم٤من،  يٜمّم٧م ومٚمؿ دٟم٤م وُمـ " آٟمٗم٤مً  إًمٞمف اعمِم٤مر قمكم   ٨مطمدي

 يم٤من وًمق .ُم٤ٌمطم٤مً  ومٕمؾ ُمـ قمغم يؽمشّم٥م ٓ اًمقزر ٕنّ ،  " اًمقزر ُمـ

 .شمٜمزيف يمراه٦م ُمٙمروه٤مً 

٤مئؾ ىمّّم٦م ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  أضم٤مز ُمـ سمف اؾمتدلَّ  ُم٤م وأُّم٤م ًّ  ( )آؾمتً٘م٤مء ذم اًم

 أن ومٞمٛمٙمـ ، ٕقمؿّ ا قمغم سم٤مٕظمّص  اؾمتدٓل ّٕٟمف .ٟمٔمرٌ  ومٗمٞمف .وٟمحقه

 ُمّمٚمح٦م ذم قم٤مرض يم٠مُمرٍ  ذًمؽ سمٛمثؾ سم٤مإلٟمّم٤مت إُمر قمٛمقم خيّص 

الم ردّ  ُمٜمف سمٕمْمٝمؿ ظمّص  يمام ، قم٤مُّم٦م ًّ  .ًمقضمقسمف اًم

 ذم جيقز اًمذي اًمٙمالم أنّ  قمغم آّتػوق " اعمٖمٜمل " ص٤مطم٥م وٟم٘مؾ

_______________ 
 (  662) سمرىمؿ  أيت  ٔمر طمدي٨م أٟمس اٟم( 6)
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 .اًمٌئر ُمـ اًمّيير يمتحذير اخلٓم٦ٌم ذم جيقز .اًمّّمالة

 قمٜمف يٗمٝمؿ لَ  إذا سم٠مؾم٤مً  أر لَ  أطمد قمغم ظم٤مف وإذا:  اًمِّم٤مومٕمّل  وقم٤ٌمرة

 اٟمتٝمك إذا ُم٤م اخلٓم٦ٌم ذم اإلٟمّم٤مت ُمـ اؾمتثٜمك وىمد .يتٙمٚمؿ أن سم٤مإليامء

ٚمٓم٤من اًمّدقم٤مء ُمثؾ نمعيُ  لَ  ُم٤م يمّؾ  إمم اخلٓمٞم٥م ًّ  .ُمثالً  ًمٚم

ٚمٓم٤من اًمّدقم٤مء سم٠منّ  اًمّتٝمذي٥م ص٤مطم٥م ضمزم سمؾ ًّ  .ُمٙمروه ًمٚم

 إُمقر قٓةًم وم٤مًمّدقم٤مء وإَّٓ  .ضم٤مزف إذا ُم٤م حمّٚمف:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

  ٟمتٝمكا .ُمٓمٚمقب

 قمغم ظمٌم إذا ًمٚمخٓمٞم٥م ومٞم٤ٌمح وإَّٓ  ، اًمّير خيػ لَ  إذا اًمؽّمك وحمّؾ 

 أقمٚمؿ واهلل ، ٟمٗمًف

 
 الحديث الثالث والتدطون

أّن رجوًٓ ََتَوروا دم مـز  ,  افّسوظديّ  شعدٍ  بـ شفؾ ظـ - 241

وؿد  ,مـ ضرؾوء افغوبي : مـ أي  ظقٍد هق ؟ ؾؼول شفٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

 ظذ وهق,  وراءه افـّوس وـّز ,  ؾؽّز ظؾقف  ؿوم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأيً

 حّتك ظود ثؿّ ,  ادـز أصؾ دم شجد حّتك,  افؼفؼرى ؾـزل رؾع ثؿّ  .ادـز

 إّكام,  افـّوس أّّيو:  ؾؼول,  افـّوس ظذ أؿبؾ ثؿّ  , صالتف آخر مـ ؾرغ

ّ  هذا صـعً  .صاليت وفتعؾؿقا,  يب قافتلََت

 ؾـزل,  ظؾقفو وهق رـع ثؿّ . ظؾقفو ـّز  ثؿّ  .ظؾقفو صذ  :  ظٍ ـفػ ودم

 ( ).افؼفؼرى

_______________ 
ُمٓمّقًٓ (  633) وُمًٚمؿ (  6303،  6433،  326،  302،  023) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)
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 ( ).ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ(   افّسوظديّ  شعدٍ  بـ شفؾ ظـ: ) ؿقفف 

 لَ  " ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ أشمقارضم٤مًٓ  أنَّ  "وًمٚمٌخ٤مري  ( رجوًٓ  أنّ : )  ؿقفف

 .أؾمامئٝمؿ قمغم أىمػ

 .اعمج٤مدًم٦م وهل .اعمامراة ُمـ "اُمؽموا  "وًمٚمٌخ٤مري  (َتوروا : )  ؿقفف

 .اًمِّمّؽ  وهق آُمؽماء ُمـ:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

 .دم٤مدًمقا ُمٕمٜم٤مه وم٢منّ  " ٤مروامتَ  "اًم٤ٌمب  رواي٦م ذم ىمقًمف إّول وي١مّيد

 إَّٓ  ومٞمٝمؿ مت٤مر ومال) وُمٜمف ، اعمج٤مدًم٦م واعمامراة آُمؽماء:  اًمّراهم٥م ىم٤مل

 ( فم٤مهراً  ُمراءً 

 ُمـ ُمري٦مٍ  ذم شمٙمـ الوم)  وُمٜمف ، اًمٌّمء ذم اًمؽّمّدد اعمري٦م:  أيْم٤مً  وىم٤مل

 ..( ًم٘م٤مئف

 إين واهلل "ذم رواي٦م هلام  (مـ ضرؾوء افغوبي : ؾؼول شفٌؾ  : ) ؿقفف

 قمٚمٞمف ضمٚمس يقم وأول ، ووع يقم أول رأيتف وًم٘مد ، هق مم٤م ٕقمرف

 إٟمّم٤مر ُمـ اُمرأة - ومالٟم٦م إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أرؾمؾ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أضمٚمس أقمقاداً  زم يٕمٛمؾ أن ، اًمٜمج٤مر همالُمؽ ريُمُ  - ؾمٝمؾ ؾمامه٤م ىمد

_______________ 
 .سمف وخمتٍمًا ُمـ ـمرق قمـ أيب طم٤مزم سمـ ديٜم٤مر قمـ ؾمٝمؾ 

(6 ) ًّ ُمـ ُمِم٤مهػم اًمّّمح٤مسم٦م  .٤مقمديسمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ اخلزرج سمـ ؾم٤مقمدة إٟمّم٤مرّي اًم

٤ٌّمن ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اؾمٛمف طمزٟم٤ًم ومٖمػّمه اًمٜمٌّل : ، ي٘م٤مل   .طمٙم٤مه اسمـ طم

وهق اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م ، وهق آظمر ُمـ ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصُم٤مت اًمٜمٌّل : ىم٤مل اًمّزهرّي 

قم٤مش ُم٤مئ٦م : ىم٤مل اًمقاىمدّي  .وىمٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ .ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م ، ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم

، وزقمؿ اسمـ أيب داود  .ؾمت٤ًم وشمًٕملم: زاد أو أيمثر ، وىمٞمؾ ؾمٜم٦م ، ويمذا ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ، و

وروي قمـ ىمت٤مدة أٟمف ُم٤مت سمٛمٍم ، وحيتٛمؾ أن يٙمقن ومه٤ًم ،  .أٟمف ُم٤مت سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م

  .ىم٤مًمف ذم اإلص٤مسم٦م .واًمّّمقاب أنَّ ذًمؽ اسمٜمف اًمٕم٤ٌمس
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 ." اًمٖم٤مسم٦م ـمروم٤مء ُمـ ومٕمٛمٚمٝم٤م وم٠مُمرشمف ، اًمٜم٤مس يمٚمٛم٧م إذا قمٚمٞمٝمـ

٤مُمع شم٠ميمٞمده إلرادة اًمٌّمء قمغم اًم٘مًؿ ومٞمف ًّ  رأيتف وًم٘مد " ىمقًمف وذم ، ًمٚم

١مال قمغم زي٤مدة " قمٚمٞمف ضمٚمس يقم وأّول ، ووع يقم أّول ًّ ـّ  ، اًم  ًمٙم

 : ىم٤مل ؾمٝمالً  أنّ ًمٚمٌخ٤مري و ، قمٜمف ؾم٠مًمقه سمام ُمٕمرومتف سم٘مّقة إقمالُمٝمؿ وم٤مئدشمف

 .ُمٜمّل سمف أقمٚمؿ أطمد سم٘مل ُم٤م

 أصمؾ ُمـ "قمـ ؾمٝمؾ قمٜمد اًمٌخ٤مري  طم٤مزم أيب قمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذمو

 يِمٌف:  وؿقؾ،  اًمّٓمروم٤مء هق إصمؾ وم٢منّ  سمٞمٜمٝمام ُمٖم٤ميرة وٓ،  " اًمٖم٤مسم٦م

 .ُمٜمف أقمٔمؿ وهق اًمّٓمروم٤مء

 ضمٝم٦م اعمديٜم٦م قمقازم ُمـ ُمقوع اعمقطّمدة وختٗمٞمػ سم٤معمٕمجٛم٦م:  واًمٖم٤مسم٦م

 .ُمٚمتّػ  ؿمجر يمّؾ  وأصٚمٝم٤م ، أيْم٤مً  سم٤مًمٌحريـ ىمري٦م اؾمؿ وهل ، اًمِّم٤مم

٤من أيب رواي٦م ذم " إٟمّم٤مر ُمـ اُمرأة ومالٟم٦م إمم "  ىمقًمفو ًّ  أيب قمـ هم

 ُمـ ؿٌ وهْ  وهق ، " اعمٝم٤مضمريـ ُمـ اُمرأة "قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم اهل٦ٌم  طم٤مزم

٤من أيب ًّ  ، " إٟمّم٤مر ُمـ " ىمقهلؿ قمغم طم٤مزم أيب أصح٤مب إلـم٤ٌمق،  هم

  .ذم اًمٌخ٤مري يمام سمرضم٤م قمـ أيٛمـ ىم٤مل ويمذا

 أو سمف وشمزوضم٧م ُمٝم٤مضمري٤مً  طم٤مًمٗم٧م أٟمّم٤مري٦م شمٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 .سم٤مًمٕمٙمس

 " إٟمّم٤مر ُمـ اُمرأة " سمٚمٗمظ اعمقوع هذا ذم سمٓم٤مل اسمـ ؾم٤مىمف وىمد

 .وصٗمتف ُم٤م اًمٌخ٤مري ُمـ قمٚمٞمٝم٤م وىمٗم٧م اًمتل اًمٜمًخ ذم واًمذي

ٗمغم اًمّدرضم٦م ضمٜم٥م إمم إرض قمغم:  أي ( ادـز أصؾ دم: )  ؿقفف ًّ  اًم

 .ٜمفُم
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:  أي .اًمالم وشمِمديد اعمثٜم٤ّمة وومتح اًمالم سمٙمن ( ؿقاتعؾ  وفِ : )  ؿقفف

 ىمد ُمـ ًمػماه اعمٜمؼم أقمغم ذم صالشمف ذم احلٙمٛم٦م أنّ  ُمٜمف وقمرف .ًمتتٕمٚمٛمقا

 ؿمٞمئ٤مً  ومٕمؾ ُمـ أنّ  ُمٜمف ويًتٗم٤مد .إرض قمغم صغمَّ  إذا رؤيتف قمٚمٞمف خيٗمك

 .ٕصح٤مسمف طمٙمٛمتف يٌلّم  أن اًمٕم٤مدة خي٤مًمػ

 .همػمه أو يم٤من ظمٚمٞمٗم٦مً  ظمٓمٞم٥م ًمٙمؾ اعمٜمؼم قمغم ٓم٦ٌماخل ُمنموقمّٞم٦م وومٞمف

 اًمٕمٛمؾ وضمقاز سم٤مًمٗمٕمؾ اًمّّمالة أومٕم٤مل اعم٠مُمقُملم شمٕمٚمٞمؿ ىمّمد ضمقاز وومٞمف

 .( ) ومٞمف اًمٌح٨م شم٘مّدم وىمد ، شمٗمّرق إن اًمٙمثػم ويمذا ، اًمّّمالة ذم اًمٞمًػم

ٗمؾ اًمٕمٚمق ذم واعم٠مُمقم اإلُم٤مم ُمقىمػ اظمتالف ضمقاز وومٞمف ًّ  وىمد ، واًم

 أمحد قمـ اعمديٜمّل  سمـ قمكمّ  ؿمٞمخف قمـ طمٙم٤ميتف ذم ٌخ٤مرياًم سمذًمؽ ّسح

 . ( ) طمٜمٌؾ سمـ

 سمف يًتدّل  أن أراد ُمـ:  ىم٤مل وم٢مّٟمف ، سمح٨ٌم  ذًمؽ ذم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ وٓسمـ

_______________ 
م سمرىمؿ  (6)  (  43) اٟمٔمر طمدي٨م أيب ىمتـ٤مدة اعمت٘مدِّ

ب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري رمحف اهلل (6) صمؿ أورد ( سم٤مب اًمّمالة ذم اًمًٓمقح واعمٜمؼم واخلِم٥م )  سمقَّ

ؾم٠مًمٜمل أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل قمـ هذا :  ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل : صمؿ ىم٤مل قمِ٘مٌف  .احلدي٨م

ومال سم٠مس أن يٙمقن ، يم٤من أقمغم ُمـ اًمٜم٤مس  ملسو هيلع هللا ىلصوم٢مٟمام أردت أنَّ اًمٜمٌل : احلدي٨م ، ىم٤مل 

ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م يم٤من ُي٠ًمل قمـ إنَّ : اإلُم٤مم أقمغم ُمـ اًمٜم٤مس هبذا احلدي٨م ، ىم٤مل وم٘مٚم٧م 

 .ٓ: ومٚمْؿ شمًٛمٕمف ُمٜمف ؟ ىم٤مل  .هـذا يمثػماً 

ىم٤مل قمكم ٕمحد سمـ : أي ( وم٘مٚم٧م : ىم٤مل ) ىمقًمف ( :  206/  6)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

سيح ذم أنَّ أمحد سمـ طمٜمٌؾ َل يًٛمع هذا ( ٓ : ومٚمؿ شمًٛمٕمف ُمٜمف ؟ ىم٤مل : ) ىمقًمف ، طمٜمٌؾ 

اضمٕم٧ُم ُمًٜمده ومقضمدشمف ىمد أظمرج ومٞمف قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م هبذا وىمد ر، احلدي٨م ُمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م 

ومتٌلمَّ أنَّ اعمٜمٗمل ، وم٘مط  "يم٤من اعمٜمؼم ُمـ أصمؾ اًمٖم٤مسم٦م  "اإلؾمٜم٤مد ُمـ هذا احلدي٨م ىمقل ؾمٝمؾ 

واًمٖمرض ُمٜمف هٜم٤م ، َجٞمع احلدي٨م ٓ سمٕمْمف ،  "ٓ : ومٚمؿ شمًٛمٕمف ُمٜمف ؟ ىم٤مل  "ذم ىمقًمف 

 .ًمؽ ؾم٠مل قمٜمف قمٚمٞم٤مً ومٚمذ، قمغم اعمٜمؼم داظمؾ ذم ذًمؽ اًمٌٕمض  ملسو هيلع هللا ىلصوهق صالشمف 
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 ٓ اًمٚمٗمظ ٕنّ  5 يًت٘مؿ لَ  اًمّتٕمٚمٞمؿ ىمّمد همػم ُمـ آرشمٗم٤مع ضمقاز قمغم

 سمدّ  ومال اقمت٤ٌمره اعمٜم٤مؾم٦ٌم شم٘متيض ُمٕمتؼمٍ  سمقصٍػ  إصؾ وٟٓمٗمراد ، يتٜم٤موًمف

 .ُمٜمف

 ُمقمم ص٤مًمح ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ صٚمفوًمٚمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤ًم وو

 .اإلُم٤مم سمّمالة اعمًجد ومقق هريرة أيب ُمع صٚمٞم٧م:  ىم٤مل اًمّتقأُم٦م

 أيب قمـ آظمر وضمف ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه ًمٙمـ ، وٕمػ ومٞمف وص٤مًمح

 .وم٤مقمتْمد .هريرة

امع اخلٓمٞم٥م ُمِم٤مهدة ذم أسمٚمغ ًمٙمقٟمف اعمٜمؼم اخّت٤مذ اؾمتح٤ٌمب وومٞمف ًّ  واًم

 وإُّم٤م ؿمٙمراً  إُّم٤م ضمديد رء يمّؾ  ذم سم٤مًمّّمالة آومتت٤مح اؾمتح٤ٌمبو ، ُمٜمف

  .شمؼّميم٤مً 

 قمغم خيٓم٥م أن ومًٜمّتف اخلٚمٞمٗم٦م هق اخلٓمٞم٥م يم٤من إن:  سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

  .إرض قمغم أو اعمٜمؼم قمغم ي٘مقم أن سملم خيػّم  همػمه يم٤من وإن ، اعمٜمؼم

 وّٕٟمف،  اًمؽّمَج٦م ُم٘مّمقد قمـ ظم٤مرج هذا سم٠منّ :  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم وشمٕمّ٘مٌف

 اًمّراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء ُمـ يم٤من وم٢من ، اخلٚمٗم٤مء سمٕمض أطمدصمف رء قمـ إظم٤ٌمر

ٜم٦ّم ُمٜمف أؿمٌف سم٤مًمٌدقم٦م ومٝمق همػمهؿ ُمـ يم٤من وإن ، ُمّتٌٕم٦م ؾمٜم٦ّم ومٝمق ًّ   .سم٤مًم

 هذا أنّ  إمم هب٤م أؿم٤مر ، اًمؽّمَج٦م هذه طمٙمٛم٦م هق هذا وًمٕمؾ:  ىمٚم٧م

ٌّف ُمـ ُمراد وًمٕمؾ ، ُمًتح٥ّم  همػم اًمّتٗمّمٞمؾ  ٓ أن إصؾ أنّ  اؾمتح

،  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  ذًمؽ ُمنموقمّٞم٦م ُمـ يٚمزم وٓ .اعم٠مُمقُملم قمـ اإلُم٤مم شمٗمعير

 وضمقد اجلؿفقر وطمّج٦م ، سمٕمدهؿ ضم٤مء عمـ ينمع أن اخلالوم٦م وزم عمـ صمؿّ 

٤مُمٕملم وقمظ ذم آؿمؽماك ًّ  .اًمّديـ أُمقر سمٕمض وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًم
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 وابـ احلسـ ذًمؽ ويمره ، اخلِم٥م قمغم اًمّّمالة ضمقاز احلدي٨م وذم

 مسعقد ابـ ظـ أيْم٤مً  وأظمرج .قمٜمٝمام ٞم٦ٌمؿم أيب اسمـ أظمرضمف ، شريـ

 إذا قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمًجد ًمٌٜم٦مً  حيٛمؾ يم٤من أّٟمف،  مّسوق وظـ,  كحقه ظؿر وابـ

ٗمٞمٜم٦م ريم٥م ًّ   .ٟمحقه شريـ ابـ وظـ ، اًم

 .اعمقوّمؼ واهلل .اعمٕمتٛمد هق سم٤مجلقاز واًم٘مقل

 ويم٤مٟم٧م ، إقمقاد قمغم:  أي ( ظؾقفووهق  ؾصذ   .ودم فػظ: )  ؿقفف

 " وٕم٧ْم ومقُ  هب٤م وم٠مُمر "وًمٚمٌخ٤مري ، اعمٜمؼم ُمـ اًمٕمٚمٞم٤م ٦ماًمّدرضم قمغم صالشمف

 قمٌد ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ رواي٦م ومٗمل ، واًمّدرضم٤مت قادـإقم إلرادة ٨َم أٟمَّ 

 " اًمّثالث اًمّدرضم٤مت هذا ًمف ومٕمٛمؾ " طم٤مزم أيب سمـ اًمٕمزيز

 ( افؼفؼرى كزل ثؿّ ,  ظؾقفو وهق رـع ثؿّ ,  ظؾقفو وهق ـّز ثؿ :)  ؿقفف

 سمٕمد اًم٘مراءة يذيمر لَ  ويمذا .اًمّرواي٦م هذه ذم عاًمّريمق سمٕمد اًم٘مٞم٤مم يذيمر لَ 

 .قمٜمد اًمٌخ٤مري طم٤مزم أيب قمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذم ذًمؽ شمٌلّم  وىمد ، اًمّتٙمٌػمة

 .اًم٘مٝم٘مرى رضمع صمؿّ ،  رأؾمف رومع صمؿّ ،  وريمع وم٘مرأ يمؼّم  " وًمٗمٔمف

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف واحل٤مُمؾ .ظمٚمػ إمم اعمٌم سم٤مًم٘مٍم واًم٘مٝم٘مرى

 اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد طم٤مزم أيب قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم رواي٦م وذم ، اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل

،  " اعمٜمؼم قمغم وهق ومٙمؼّم  اًمّّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿّ ،  قمٚمٞمف اًمٜم٤ّمس ومخٓم٥م "

 .اًمّّمالة قمغم اخلٓم٦ٌم شم٘مّدم اًمّرواي٦م هذه وم٠موم٤مدت

٤ٌّمسٍ  ؾماّمهاًمٖمالم اًمٜمّج٤مر : تؽؿقٌؾ   أظمرضمف ومٞمام .أسمٞمف قمـ ؾمٝمؾ سمـ قم

 ـمريؼ ُمـ َجٞمٕم٤مً  " اعمّمٓمٗمك ذف " ذم ؾمٕمد وأسمق أصٌغ سمـ ىم٤مؾمؿ

 يم٤من : وًمٗمٔمف .قمٜمف همزّي٦م سمـ قمامرة طمّدصمٜمل هلٞمٕم٦م اسمـ قمـ سمٙمػم سمـ حيٞمك
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 يمٜم٧م ًمق:  ًمف ىمٞمؾ اًمٜم٤ّمس يمثر ومٚماّم  ، ظمِم٦ٌم إمم خيٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ومذيمر . ُمٞمٛمقن ًمف ي٘م٤مل واطمد ٟمّج٤مر سم٤معمديٜم٦م ويم٤من:  ىم٤مل .ُمٜمؼماً  ضمٕمٚم٧م

 ـقم إٟمّم٤مرّي  ؾمٕمد سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ُمـ ؾمٕمد اسمـ وأظمرضمف ، احلدي٨م

٤ٌّمسٍ  اسمـ ٞم٤مق هذا ٟمحق قم ًّ  .فًٛمِّ يُ  لَ  وًمٙمـ،  اًم

 ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ ؾمٛمٕم٧م  اًمٖمٗم٤مرّي  اهلل قمٌد أيب ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وذم

:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمف وم٘م٤مل .إٟمّم٤مر ُمـ زم ظم٤ملٍ  ُمع ضم٤مًم٤ًمً  يمٜم٧م:  ي٘مقل

  .احلدي٨م .ُمٜمؼماً  زم وم٤مقمٛمؾ ظمِمٌٝم٤م ُمـ وأشمٜمل اًمٖم٤مسم٦م إمم اظمرج

 :  خرىأ أؿقال ادـز صوكع دم وجوء

 .ضم٤مسمر قمـ "إوؾمط" ذم اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف ، إسمراهٞمؿ اؾمٛمف:  أحدهو

 .ُمؽموك وهق اًمّرّواس ُمًٚمٛم٦م سمـ اًمٕمالء إؾمٜم٤مده وذم

 سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمّرّزاق قمٌد رواه ، ُمْمٛمقُم٦م وىم٤مف سمٛمقطّمدةٍ  سم٤مىمقل:  ثوكقفو

 آظمره سم٤مىمقم:  ىم٤مل ًمٙمـ،  اعمٕمروم٦م ذم ٟمٕمٞمؿٍ  أسمق ووصٚمف ، ُمٜم٘مٓمع وٕمٞمػ

  .أيْم٤مً  ٕمٞمػو وإؾمٜم٤مده .ُمٞمؿ

 ُمٝمٛمٚم٦م وآظمره ظمٗمٞمٗم٦م ُمقطّمدة سمٕمده٤م اعمٝمٛمٚم٦م سمْمؿّ  ص٤ٌمح:  ثوفثفو

  .آٟم٘مٓم٤مع ؿمديد سم٢مؾمٜم٤مدٍ  سمِمٙمقال اسمـ ذيمره .أيْم٤مً 

٦ٌّم سمـ قمٛمر ذيمره ، ُمقٓهؿ اعمخزوُمّل  ىمٌٞمّم٦م أو ىمٌٞمّم٦م:  رابعفو  ؿم

  .ُمرؾمؾ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  " اًمّّمح٤مسم٦م " ذم

٤ٌّمسٍ  ُمقمم يمالب:  خومسفو   .ؾمٞم٠ميت يمام اًمٕم

 ؾمٗمٞم٤من سمـ واحلًـ خمتٍماً  داود أسمق رواه اًمّدارّي  متٞمؿ : شودشفو

 ٟم٤مومع قمـ رّوادٍ  أيب سمـ اًمٕمزيز قمٌد قمـ قم٤مصؿ أيب ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل 
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 أٓ:  حلٛمف يمثر عَم٤ّم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل ىم٤مل اًمّدارّي  متٞمامً  أنّ ،  قمٛمر اسمـ قمـ

 .احلدي٨م .ُمٜمؼماً  ًمف وم٤مخّتذ ، سمغم:  ىم٤مل ؟ قمٔم٤مُمؽ حيٛمؾ ُمٜمؼماً  ًمؽ ٟمّتخذ

 .ضمّٞمد ؾمٜم٤مدهوإ

 اًمٜمٌّّل  أنّ  ، هريرة أيب طمدي٨م ُمـ " اًمّٓمٌ٘م٤مت " ذم ؾمٕمد اسمـ وروى

 .قمكمّ  ؿمّؼ  ىمد اًم٘مٞم٤مم إنّ :  وم٘م٤مل،  ضمذع إمم ُمًتٜمد وهق خيٓم٥م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟ سم٤مًمِّم٤مم يّمٜمع رأي٧م يمام ُمٜمؼماً  ًمؽ أقمٛمؾ أٓ:  اًمّدارّي  متٞمؿ ًمف وم٘م٤مل

٤ٌّمسٍ  وم٘م٤مل ، يّتخذه أن ومرأوا ذًمؽ ذم اعمًٚمٛملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومِم٤مور  سمـ اًمٕم

 أن رهُمُ :  وم٘م٤مل ، اًمٜم٤ّمس أقمٛمؾ يمالب ًمف ي٘م٤مل همالُم٤مً  زم إنّ :  اعمّٓمٚم٥م قمٌد

  .اًمقاىمدّي  إَّٓ  صم٘م٤مت رضم٤مًمف احلدي٨م ." يٕمٛمؾ

 طمّدصمٜمل سمّٙم٤مر سمـ اًمّزسمػم قمـ سمِمٙمقال اسمـ ذيمره .ُمٞمٜم٤مء:  شوبعفو

 ُٓمرأةٍ  همالمٌ  اعمٜمؼمَ  قمٛمؾ:  ىم٤مل أسمٞمف قمـ - أويس أيب اسمـ هق - إؾمامقمٞمؾ

،  ُمٜمٝمؿ ًمرضمؾٍ  اُمرأة أو ؾم٤مقمدة سمٜمل ُمـ أو - ؾمٚمٛم٦م سمٜمل ُمـ إٟمّم٤مر ُمـ

  .اٟمتٝمك .ُمٞمٜم٤مء:  ًمف ي٘م٤مل

 اؾمؿ ُمٞمٜم٤مء ومٞمٙمقن،  إىمرب قمغم ومٞمف اًمّْمٛمػم يٕمقد أن حيتٛمؾ وهذا

  .اعمرأة زوج

 وإٟمام ، وهؿٌ  وهق ُمٞمٜم٤م اعمرأة اؾمؿ أنَّ :  ومزقمؿ،  هٜم٤م اًمٙمرُم٤مين وأهمرب

 .اًمٜمج٤مر اؾمؿ ذم ذًمؽ ىمٞمؾ

ل اًمتل اًمّرواي٤مت هذه ٞمعَج ذم وًمٞمس  ىمقّي  رء اًمٜمّّج٤مر ومٞمٝم٤م ؾُمٛمِّ

ٜمد ًّ  اعمٜمؼم اخّتذ اًمذي سم٠منّ  اًمّتٍميح ومٞمف وًمٞمس ، قمٛمر اسمـ طمدي٨م إَّٓ  اًم

  .يٕمٛمٚمف لَ  متٞمامً  أنّ  ؾمٕمد اسمـ رواي٦م ُمـ شمٌلّم  ىمد سمؾ ، اًمّدارّي  متٞمؿ



 240 باب اجلمعة   الصالة كتاب   

 اإلؾمٜم٤مد ًمٙمقن ُمٞمٛمقن هق:  َُمـ ىم٤مل ىمقل .بوفّصقاب إؿقال وأصبف

 هب٤م اقمتداد ومال إظمرى إىمقال وأُّم٤م،  أيْم٤مً  ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ ؼـمري ُمـ

  .ُمتٕمّددة أؾمامء ًمف يم٤مٟم٧م اًمٜمّّج٤مر سم٠منّ  سمٞمٜمٝم٤م جيٛمع أن ضمّداً  ويٌٕمد .ًمقه٤مئٝم٤م

 يمثػم ذم ىمقًمف ُمٜمف ومٞمٛمٜمع .قمٛمٚمف ذم اؿمؽميمقا اجلٛمٞمع يمقن احتامل وأّمو

٤مسم٘م٦م اًمّرواي٤مت ُمـ ًّ  يم٤من إن إَّٓ  " واطمد ٟمّج٤مر إَّٓ  سم٤معمديٜم٦م يٙمـ لَ  " اًم

 .ومٞمٛمٙمـ أقمقاٟمف واًمٌ٘مّٞم٦م صٜم٤مقمتف ذم اعم٤مهر سم٤مًمقاطمد اعمراد أنّ  قمغم حيٛمؾ

  .أقمٚمؿ واهلل

 سمـ قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـ وصّحح٤مه ظمزيٛم٦م واسمـ اًمؽّمُمذّي  قمٜمد ووىمع

 يقم ي٘مقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من : أٟمس قمـ ـمٚمح٦م أيب سمـ إؾمح٤مق قمـ قماّمر

 إًمٞمف ج٤مءوم ، خيٓم٥م اعمًجد ذم ُمٜمّمقب ضمذع إمم فمٝمره ومٞمًٜمد اجلٛمٕم٦م

 أن:  حيتؿؾ .يًّٛمف ولَ  ، احلدي٨م .ُمٜمؼماً  ًمؽ أصٜمع أٓ:  وم٘م٤مل،  روُمّل 

ٗمر يمثػم يم٤من ّٕٟمف،  اًمّدارّي  متٞمؿ سم٤مًمّروُمّل  اعمراد يٙمقن ًّ  أرض إمم اًم

 .اعمٜمؼم قمٛمؾ ؾم٥ٌم شم٘مّدم مم٤ّم قمرف وىمد .اًمّروم

ٜم٦م ذم يم٤من ذًمؽ سم٠منّ :  ؾمٕمد اسمـ وضمزم ًّ ٤مسمٕم٦م اًم ًّ   .اًم

٤ٌّمسٍ  ىمدوم ويم٤من،  ومٞمف ومتٞمؿ ٤مسٍ اًمٕمٌّ  ًمذيمر ٟمٔمرٌ  وومٞمف  اًمٗمتح سمٕمد اًمٕم

  .شمًع ؾمٜم٦م متٞمؿ وىمدوم ، صمامنٍ  ؾمٜم٦م آظمر ذم

 .صمامنٍ  ؾمٜم٦م يم٤من قمٛمٚمف سم٠منّ :  اًمٜمّّج٤مر اسمـ وضمزم

 قم٤مئِم٦م قمـ اًمّّمحٞمحلم ذم اإلومؽ طمدي٨م ذم ورد عم٤َِم .أيْم٤مً  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ورؾمقل،  ي٘متتٚمقا أن يم٤مدوا طمّتك واخلزرج إوس احلّٞم٤من ومث٤مر : ىم٤مًم٧م

  .ؾمٙمتقا طمّتك ومخّٗمْمٝمؿ ومٜمزل ، اعمٜمؼم قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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 .ُم٣م مم٤ّم أصّح  ومٝمق وإٓ،  اعمٜمؼم ذيمر ذم اًمّتجّقز قمغم ؾمُح  وم٢من

ػم أهؾ سمٕمض وطمٙمك ًّ  ـملم ُمـ ُمٜمؼم قمغم خيٓم٥م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف:  اًم

 .ظمِم٥م ُمـ اًمذي اعمٜمؼم يّتخذ أن ىمٌؾ

 ذعاجل إمم يًتٜمد يم٤من أّٟمف،  اًمّّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم أنّ  قمٚمٞمف ويٕمّٙمر

 ذم ُمروان زاده طمّتك درضم٤مت صمالث طم٤مًمف قمغم اعمٜمؼم يزل ولَ  ، ظمٓم٥م إذا

 .أؾمٗمٚمف ُمـ درضم٤مت ؾم٧ّم  ُمٕم٤موي٦م ظمالوم٦م

 "اعمديٜم٦م أظم٤ٌمر" ذم سمّٙم٤مر سمـ اًمّزسمػم طمٙم٤مه ُم٤م ذًمؽ ؾم٥ٌم ويم٤من

 إمم ُمٕم٤موي٦م سمٕم٨م : ىم٤مل قمقف سمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ محٞمد إمم سم٢مؾمٜم٤مده

 ، وم٘مٚمع سمف وم٠مُمر ، اعمٜمؼم إًمٞمف ٛمؾحي أن - اعمديٜم٦م قمغم قم٤مُمٚمف وهق - ُمروان

 أُمػم أُمرين إّٟمام:  وىم٤مل،  ومخٓم٥م ُمروان ومخرج ، اعمديٜم٦م وم٠مفمٚمٛم٧م

 ومٞمف ومزاد .درضم٤مت صمالث ويم٤من ، ٟمّج٤مراً  ومدقم٤م ، أرومٕمف أن اعم١مُمٜملم

 ومٙمًٗم٧م:  ىم٤مل آظمر وضمف ُمـ ورواه ، اًمٞمقم قمٚمٞمٝم٤م هل اًمتل اًمّزي٤مدة

:  وىم٤مل،  درضم٤مت ؾم٧ّم  ومٞمف ومزاد:  وىم٤مل،  اًمٜمّجقم رأيٜم٤م طمّتك اًمِّمٛمس

 .اًمٜم٤ّمس يمثر طملم ومٞمف زدت إّٟمام

 أن إمم ُمٜمف أصٚمح ُم٤م إَّٓ  ذًمؽ قمغم اؾمتٛمرّ :  وهمػمه اًمٜمّّج٤مر اسمـ ىم٤مل

 ضمّدد صمؿّ  ، وم٤مطمؽمق وؾمّتامئ٦مٍ  ومخًلم أرسمع ؾمٜم٦م اعمديٜم٦م ُمًجد اطمؽمق

 اًمّٔم٤مهر أرؾمؾ صمؿّ  ، ُمٜمؼماً  ومخًلم ؾم٧ّم  ؾمٜم٦م اًمٞمٛمـ ص٤مطم٥م اعمٔمّٗمر

 هذا إمم يزل ومٚمؿ ، اعمٔمّٗمر ُمٜمؼم وم٠مزيؾ ُمٜمؼماً  ؾمٜملم قمنم سمٕمد سمٞمؼمس

 ويم٤من ، ضمديداً  ُمٜمؼماً  وصمامٟمامئ٦مٍ  قمنميـ ؾمٜم٦م اعم١مّيد اعمٚمؽ وم٠مرؾمؾ،  اًمٕمٍم

 ًمف اهلل ؿمٙمر ، أيْم٤مً  ُمّٙم٦م إمم ضمديداً  ُمٜمؼماً  قمنمة صمامين ؾمٜم٦م ذم أرؾمؾ
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 .آُملم قمٛمٚمف ص٤مًمح
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 الحديث الرابع والتدطون
 يقم اؽتسؾ مـ:  ؿول,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ   هريرة أيب ظـ - 241

 , بدكيً  ؿّرب ؾؽلّكام ( ) إوػ افسوظي دم راح ثؿّ ,  ؽسؾ اجلـوبي , اجلؿعي

 افّسوظي دم راح ومـ , بؼرةً  ؿّرب ؾؽلّكام افّثوكقي افّسوظي دم راح ومـ

 ؿّرب ؾؽلّكام افّرابعي افّسوظي دم راح ومـ , أؿرن ـبشوً  ؿّرب ؾؽلّكام افّثوفثي

 خرج ؾنذا ,  بقضيً  ؿّرب ؾؽلّكام اخلومسي افّسوظي دم راح ومـ , دجوجيً 

 ( ).افّذـر يسؿعقن ادالئؽي حرضت ومـاإلم

 

 ذيمر ُمـ،  ُمٜمف اًمّت٘مّرب يّمّح  ُمـ يمّؾ  ومٞمف يدظمؾ ( اؽتسؾ مـ: )  ؿقفف

 .قمٌد أو طمرّ  أٟمثك أو

 أي،  حمذوف عمّمدرٍ  ٟمٕم٧م أّٟمف قمغم سم٤مًمٜمّّم٥م ( اجلـوبي ؽسَؾ : )  ؿقفف

ح٤مب ُمرّ  مترّ  وهل)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف وهق ، سم٦ماجلٜم٤م يمٖمًؾ همًالً :  ًّ ، (  اًم

 يمام أطمديمؿ وم٤مهمتًؾ " اًمّرّزاق قمٌد قمٜمد ٛمل  ؾُم  قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ رواي٦م وذم

 وهق،  ًمٚمحٙمؿ ٓ ًمٚمٙمٞمٗمّٞم٦م اًمّتِمٌٞمف أنّ  وفم٤مهره،  " اجلٜم٤مسم٦م ُمـ يٖمتًؾ

 .إـثر ؿقل

_______________ 
وإٟمام هل زي٤مدة قمٜمد سمٕمض رواة ، ًمٞم٧ًم ذم اًمّمحٞمحلم ( ذم اًم٤ًمقم٦م إومم ) ىمقًمف   (6)

 .اعمقـم٠م يمام ؾمٞمٜمٌّف قمٚمٞمف اًمِم٤مرح رمحف اهلل

قمـ ىمتٞم٦ٌم سمـ (  363) وُمًٚمؿ ، قمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ (  436) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .امن قمـ أيب هريرة سمفؾمٕمٞمد يمالمه٤م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ؾُمٛمل  قمـ أيب ص٤مًمح اًمً

ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م (  363) وُمًٚمؿ (  0304،  332) وًمٚمٌخ٤مري      

 . وإهمر قمـ أيب هريرة ٟمحقه
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 ، اجلٜم٤مسم٦م ُمـ ومٞمف ًمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م يقم اجلامع إمم إؿم٤مرة ومٞمف:  وؿقؾ

 إمم قمٞمٜمف متتدّ  وٓ .اًمّّمالة إمم اًمّرواح ذم ٟمٗمًف شمًٙمـ أن ومٞمف حلٙمٛم٦موا

 وقمٚمٞمف ، اًمٞمقم ذًمؽ آهمت٤ًمل قمغم أيْم٤مً  اعمرأة محؾ وومٞمف ، يراه رء

ًَّ  ُمـ : طمدي٨م ذًمؽ ىم٤مئؾ محؾ ٜمـ ذم اعمخّرج .واهمتًؾ ؾهم ًّ  قمغم اًم

ؾ روى ـُمَ  رواي٦م ًّ  .سم٤مًمّتِمديد هم

 ، سم٤مـمؾ أو وٕمٞمػ وهق اهذ إمم أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض ذه٥م:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

   اٟمتٝمك .إّول واًمّّمقاب

 مـ مجوظي ظـ أيضوً  وثبً , أمحد اإلموم ظـ ىمداُم٦م اسمـ طمٙم٤مه وىمد

 .افّتوبعغ

 وإن،  سمٓمالٟمف ّٓدقم٤مء وضمف ومال إىمقال أٟم٥ًم إّٟمف:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 .اعمذه٥م ذم سم٤مـمٌؾ  أّٟمف قمٜمك وًمٕمٚمف .أرضمح إّول يم٤من

٤مقم٦م ذم " ُم٤مًمؽ قمـ اعمقـّم٠م أصح٤مب زاد ( راح ثؿّ : )  ؿقفف ًّ  اًم

 ."إومم

 .اهلل إمم ُمت٘مّرسم٤مً  هب٤م شمّمّدق : أي ( بدكي ؿّرب ؾؽلّكام: )  ؿقفف

 ُمـ اًمٌدٟم٦م ًمّم٤مطم٥م ُم٤م ٟمٔمػم ؾم٤مقم٦م أّول ذم ًمٚمٛم٤ٌمدر أنّ  اعمراد:  وؿقؾ

 قمغم إُّم٦م هلذه ينمع لَ  اًم٘مرسم٤من ٕنّ  ، اًم٘مرسم٤من ًمف ذع ممّـ اًمّثقاب

٤مًمٗم٦م ؿًمألُم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٙمٞمٗمّٞم٦م ًّ  " اعمذيمقرة ضمري٩ٍم  اسمـ رواي٦م وذم .اًم

د ًمق اًمّثقاب أنّ  اعمراد أنّ  وفم٤مهره،  " اجلزور ُمثؾ إضمر ُمـ ومٚمف ًّ  دم

  .( ) اجلزور ىمدر ًمٙم٤من

_______________ 
واًمّمقاب أنَّ ُمٕمٜمك رواي٦م ، ًمٞمس هذا سمٌمء ( : 6/326)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل  (6)
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 ، اجلٛمٕم٦م إمم اعم٤ٌمدريـ شمٗم٤موت سمٞم٤من إَّٓ  سم٤محلدي٨م اعمراد ًمٞمس:  وؿقؾ

 .ُمثالً  ٛم٦ماًم٘مٞم ذم اًمٌدٟم٦م إمم اًمٌ٘مرة ٟم٦ًٌم إّول ُمـ اًمّث٤مين ٟم٦ًٌم وأنّ 

 ص٤مطم٥م يمٗمْمؾ " اًمّرّزاق قمٌد قمٜمد ـم٤موسٍ  ُمرؾمؾ ذم أنّ  قمٚمٞمف ويدّل 

 ." اًمٌ٘مرة ص٤مطم٥م قمغم اجلزور

 قمـ إهمر قمـ أيب هريرة قمٜمد اًمٌخ٤مري اًمّزهرّي  رواي٦م ذم ووىمع

 اًم٤ٌمب رواي٦م ذم سم٤مًم٘مرسم٤من اعمراد ومٙم٠منّ ،  " سمدٟم٦م ديهُي  اًمذي يمٛمثؾ " سمٚمٗمظ

  .اًمٙمٕم٦ٌم إمم اإلهداء

 وأنّ  ، ًمٚمجٛمٕم٦م اًمّتٕمٔمٞمؿ سمٛمٕمٜمك إدُم٤مج اإلهداء ًمٗمظ ذم:  اًمّٓمٞمٌّل  ىم٤مل

 أٟمثك أو يم٤من ذيمراً  اًمٌٕمػم سم٤مًمٌدٟم٦م واعمراد ، اهلدي ؾم٤مق يمٛمـ إًمٞمٝم٤م اعم٤ٌمدر

 اسمـ وطمٙمك .ذيمر ُم٤م سم٤مىمل ذم ويمذا ، ًمٚمّت٠مٟمٞم٨م ٓ ًمٚمقطمدة ومٞمٝم٤م واهل٤مء ،

 .سم٤مٕٟمثك اًمٌدٟم٦م خيّص  ممّـ يتٕمّج٥م يم٤من أّٟمف:  موفؽ ظـ اًمّتلم

 ُمـ إَّٓ  شمٙمقن ٓ اًمٌدٟم٦م:  اعمختٍم أًمٗم٤مظ ذح ذم ّي إزهر وىم٤مل

 ، واًمٖمٜمؿ واًمٌ٘مر اإلسمؾ ومٛمـ اهلدي وأُّم٤م ، قمٓم٤مء قمـ ذًمؽ وصّح  ، اإلسمؾ

  .ًمٗمٔمف هذا

 واًمٖمٜمؿ واًمٌ٘مر اإلسمؾ ُمـ شمٙمقن اًمٌدٟم٦م:  ىم٤مل أّٟمف قمٜمف اًمٜمّقوّي  وطمٙمك

  .ؾم٘مط قمـ ٟمِم٠م ظمٓم٠م ويم٠مّٟمف ،

،  سمذًمؽ ّٛمٞم٧مؾُم  ، ٛمّٙم٦مسم شمٜمحر سم٘مرة أو ٟم٤مىم٦م اًمٌدٟم٦م:  اًمّّمح٤مح وذم

  .اٟمتٝمك .يًّٛمٜمقهن٤م يم٤مٟمقا ٕهّنؿ

_______________ 
، ٤من ومْمؾ اعم٤ٌمدر إمم اجلٛمٕم٦م وأنَّ اعمراد سمذًمؽ سمٞم، اسمـ ضمري٩م ُمقاومؼ عمٕمٜمك سم٤مىمل اًمرواي٤مت 

 واهلل أقمٚمؿ .إًمخ. .وأٟمف سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ىمّرب سمدٟم٦م
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 .خالف بال اًمٜم٤ّمىم٦م هٜم٤م سم٤مًمٌدٟم٦م واعمراد

 قمٜمد سم٤مًمٌ٘مرة ىمقسمٚم٧م ٕهّن٤م سم٤مإلسمؾ ختتّص  اًمٌدٟم٦م أنّ  قمغم سمف دّل واؾمتُ 

 دىمٞمؼ اسمـ ذًمؽ إمم أؿم٤مر ، ىمًٞمٛمف يٙمقن ٓ اًمٌّمء وىمًؿ ، اإلـمالق

  .اًمٕمٞمد

 ُم٘م٤مُمٝم٤م ي٘مٞمؿ ىمد اًمنّمع صمؿّ  ، سمؾاإل ُمـ اًمٌدٟم٦م:  احلرُملم إُم٤مم وىم٤مل

 ، سمدٟم٦م قمكمّ  هلل:  ىم٤مل إذا ومٞمام هذا صمٛمرة وشمٔمٝمر .اًمٖمٜمؿ ُمـ وؾمٌٕم٤مً  اًمٌ٘مرة

 ؾمٌع أو وم٤مًمٌ٘مرة وإٓ ، وضمدت إن اإلسمؾ شمٕملّم  إصّح  ، ظمالف وومٞمف

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  يتخػّم :  وؿقؾ ، ُمٓمٚم٘م٤مً  اإلسمؾ شمتٕملّم :  وؿقؾ .اًمٖمٜمؿ ُمـ

 واعم١مٟم٨م ًمٚمٛمذيمر يٙمقن ضمٜمس اؾمؿ اًمٌ٘مر( ـلّكام ؿرب بؼرة : ) ؿقفف 

 .سم٤محلراصم٦م إرض شمٌ٘مر ٕهن٤م،  ؿم٘م٘متف إذا اًمٌمء سم٘مرُت  ُمـ ؼَّ اؿمتُ  ،

 اًمّْمؿّ  اًمٚمٞم٨م وطمٙمك ، اًمٙمن وجيقز ، سم٤مًمٗمتح ( دجوجي: )  ؿقفف

 ُمـ وسم٤مًمٙمن احلٞمقان ُمـ سم٤مًمٗمتح أهّن٤م:  طمٌٞم٥م سمـ حمّٛمد وقمـ .أيْم٤مً 

  .اًمٜم٤ّمس

 " اًمّزهرّي  رواي٦م ذم سم٘مقًمف ْم٦مواًمٌٞم اًمّدضم٤مضم٦م ذم اًمّتٕمٌػم واؾمتِمٙمؾ

 .ُمٜمٝمام يٙمقن ٓ اهلدي ٕنّ  " هيدي يم٤مًمذي

 ىمٌٚمف ُم٤م قمغم قمٓمٗمف عَم٤ّم سم٠مّٟمف:  سمّٓم٤مل ٓسمـ شمٌٕم٤مً  قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض وأضم٤مب

 ؾمٞمٗم٤مً  ُمت٘مٚمداً  : يم٘مقًمف آشّم٤ٌمع ُمـ ومٞمٙمقن،  اًمٚمٗمظ ذم طمٙمٛمف أقمٓم٤مه

  .ورحم٤مً 

 سم٤مًمٚمٗمظ يٍّمح ٓ نأ آشّم٤ٌمع ذط سم٠منّ :  احل٤مؿمٞم٦م ذم اعمٜمػم اسمـ وشمٕمّ٘مٌف

 ئمٝمر واًمذي .رحم٤مً  وُمت٘مٚمداً  ؾمٞمٗم٤مً  ُمت٘مٚمداً  ي٘م٤مل أن يًقغ ومال،  اًمّث٤مين ذم
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 ُمـ هق:  سم٘مقًمف اًمٕمريبّ  اسمـ أؿم٤مر ذًمؽ وإمم ، اعمِم٤ميمٚم٦م سم٤مب ُمـ أّٟمف

  .ىمريٜمف سم٤مؾمؿ اًمٌّمء شمًٛمٞم٦م

 " إظمرى اًمّرواي٦م وذم " سمٞمْم٦م ىمّرب " ىمقًمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 أنّ  ُمٜمف ويٜمِم٠م ، اهلدي سم٤مًمّت٘مري٥م اعمراد أنّ  قمغم ّل يد " هيدي يم٤مًمذي

 .؟ ٓ أو ذًمؽ يٙمٗمٞمف هؾ هدي٤مً  اًمتزم ًمق طمّتك هذا ُمثؾ قمغم يٓمٚمؼ اهلدي

  .اٟمتٝمك

 وهذا ، واحلـوبؾي احلـػّقي ظـد وـذا , افّثوين افّشوؾعّقي ظـد وافّصحقح

  ؟ .واضمٌف أو اًمنّمع ضم٤مئز ُمًٚمؽ سمف يًٚمؽ هؾ .اًمٜمّذر أنّ  قمغم يٜمٌٜمل

 أىمّؾ  قمغم ٛمؾحُي :  افّثوين وظذ ، سمف يت٘مّرب ُم٤م أىمّؾ  يٙمٗمل:  إّول عذؾ

 .اجلٜمس ذًمؽ ُمـ سمف يت٘مّرب ُم٤م

 قمٚمٞمف دلَّ  يمام اًمّتّمّدق هٜم٤م سم٤مهلدي اعمراد أنّ  .أيْم٤مً  اًمّّمحٞمح وي٘مّقي

 .أقمٚمؿ واهلل ، اًمّت٘مّرب ًمٗمظ

 ( افّذـر يستؿعقن ادالئؽي حرضت اإلموم خرج ؾنذا: )  ؿقفف

 ويدظمؾ:  ىم٤مل ، ًمإلُم٤مم يًتح٥ّم  ٓ اًمّتٌٙمػم أنّ ،  اعم٤موردّي  ُمٜمف اؾمتٜمٌط

 .اعمٜمؼم إمم أسمقاسمف أىمرب ُمـ ًمٚمٛمًجد

 خيرج وٓ ّٙمرٌي سم٠من إُمريـ جيٛمع أن إلُمٙم٤من فم٤مهرٍ  همػم ىم٤مًمف وُم٤م

 ُمـ قمغم حيٛمؾ أو ، اًمقىم٧م طمي إذا إَّٓ  اجل٤مُمع ذم ًمف اعمٕمدّ  اعمٙم٤من ُمـ

  .ُمٕمدّ  ُمٙم٤من ًمف ًمٞمس

 وم٢مذا " ـمري٘مف ُمـ وعمًٚمؿٍ  " صحٗمٝمؿ ـمقوا " رّي اًمّزه رواي٦م ذم وزاد

 اسمتداء ويم٠منّ ،  " اًمّذيمر يًتٛمٕمقن وضم٤مءوا اًمّّمحػ ـمقوا اإلُم٤مم ضمٚمس
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 ، اعمٜمؼم قمغم سمجٚمقؾمف واٟمتٝم٤مئف اإلُم٤مم ظمروج اسمتداء قمٜمد اًمّّمحػ ـمّل 

 .ًمٚمّذيمر ؾمامقمٝمؿ أّول وهق

 اًمّزهرّي  طمدي٨م وأّول .وهمػمه٤م اعمقاقمظ ُمـ اخلٓم٦ٌم ذم ُم٤م سمف واعمراد

 إّول يٙمتٌقن اعمًجد سم٤مب قمغم اعمالئٙم٦م وىمٗم٧م اجلٛمٕم٦م يقم يم٤من إذا "

 .اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد ؾمٛمل   قمـ قمجالن اسمـ رواي٦م ذم وٟمحقه،  " وم٤مّٕول

 يمّؾ  قمغم " ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد هريرة أيب قمـ أسمٞمف قمـ اًمٕمالء رواي٦م وذم

 اعمراد ومٙم٠منّ ،  " وم٤مّٕول إّول يٙمت٤ٌمن ُمٚمٙم٤من اعمًجد أسمقاب ُمـ سم٤مٍب 

 ويٙمقن ، اًم٤ٌمب ضمٜمس " اعمًجد سم٤مب قمغم " اًمّزهرّي  رواي٦م ذم فسم٘مقًم

 قمـ اًمّتٕمٌػم أضم٤مز عمـ ومٞمف طمّج٦م ومال ، سم٤معمجٛمقع اعمجٛمقع ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ

  .اجلٛمع سمٚمٗمظ آصمٜملم

 أسمق أظمرضمف ، اعمذيمقرة اًمّّمحػ صٗم٦م قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم ووىمع

 الئٙم٦مُم اهلل سمٕم٨م اجلٛمٕم٦م يقم يم٤من إذا : سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  "احلٚمٞم٦م" ذم ٟمٕمٞمؿٍ 

 اعمالئٙم٦م أنّ  قمغم دال   وهق ، احلدي٨م .ٟمقرٍ  ُمـ وأىمالم ٟمقرٍ  ُمـ سمّمحٍػ 

 .احلٗمٔم٦م همػم اعمذيمقريـ

 إمم سم٤معم٤ٌمدرة اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٗمْم٤مئؾ صحػ ـمّل  اًمّّمحػ سمٓمّل  واعمراد

 واًمّدقم٤مء واًمّذيمر اًمّّمالة وإدراك اخلٓم٦ٌم ؾمامع ُمـ همػمه٤م دون اجلٛمٕم٦م

 اسمـ رواي٦م ذم ووىمع ، ىمٓمٕم٤مً  احل٤مومٔم٤من يٙمتٌف وم٢مّٟمف ، ذًمؽ وٟمحق واخلِمقع

 ضم٤مء ومٛمـ " ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد إًمٞمف اعمِم٤مر طمديثف آظمر ذم اًمّزهرّي  قمـ قمٞمٞمٜم٦م

 ." اًمّّمالة حلّؼ  جيلء وم٢مّٟمام ذًمؽ سمٕمد

 اؾمتٛمع إذا صمؿّ  " آظمره ذم اًمّزي٤مدة ُمـ ٛمل  ؾُم  قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ رواي٦م وذم
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 طمدي٨م وذم ." أّي٤مم صمالصم٦م وزي٤مدة،  اجلٛمٕمتلم سملم ُم٤م ًمف همٗمر وأٟمّم٧م

 سمٕمض ومٞم٘مقل " ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو

 ، وم٤مهده و٤مًٓ  يم٤من إن اًمٚمٝمؿّ :  ومت٘مقل ؟ ومالٟم٤مً  طمٌس ُم٤م:  ًمٌٕمضٍ  اعمالئٙم٦م

  ." ومٕم٤مومف ُمريْم٤مً  يم٤من وإن ، وم٠مهمٜمف وم٘مػماً  يم٤من وإن

 .شم٘مّدم ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا وذم

 ، إًمٞمٝم٤م اًمّتٌٙمػم وومْمؾ ، وومْمٚمف اجلٛمٕم٦م يقم آهمت٤ًمل قمغم احلّض 

 ذم أـمٚمؼ ُم٤م حيٛمؾ وقمٚمٞمف .َجٕمٝمام عمـ حيّمؾ إّٟمام اعمذيمقر اًمٗمْمؾ وأنّ 

 .سم٤مًمٖمًؾ شم٘مٞمٞمد همػم ُمـ اًمّتٌٙمػم قمغم اًمٗمْمؾ شمرشّم٥م ُمـ اًمّرواي٤مت سم٤مىمل

 ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ وأنّ  ، أقمامهلؿ سمح٥ًم اًمٗمْمؾ ذم اًمٜم٤ّمس ُمراشم٥م أنّ  وومٞمف

 .اًمنّمع ذم حمت٘مر همػم اًمّّمدىم٦م

 ذم بوّٓتػوق وهق سم٤مًمٌ٘مر اًمّت٘مّرب ُمـ أومْمؾ سمؾسم٤مإل اًمّت٘مّرب أنّ ومٞمف و

  .يمذًمؽ أهّن٤م قمغم واجلؿفقر ، افّضحويو دم واختؾػ ، اهلدي

 اعم٘مّمقديـ سم٤مظمتالف اًمّت٘مّرسملم سملم موفؽ ؾّرق:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم وىم٤مل

 ديومُ  ىمد وهق ، اًمّذسمٞمح سم٘مّّم٦م اًمّتذيمػم إوحّٞم٦م ُمنموقمّٞم٦م أصؾ ٕنّ  ،

  .اًمٌدن ومٜم٤مؾم٥م اعم٤ًميملم قمغم اًمّتقؾمٕم٦م سم٤مهلدي واعم٘مّمقد .سم٤مًمٖمٜمؿ

 اخلالف ٟم٘مؾ ؾمٞم٠ميت يمام اًمّزوال ىمٌؾ شمّمّح  اجلٛمٕم٦م أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 .( ) ومٞمف

٤مقم٦م شم٘مًٞمؿ ُمٜمف اًمّدًٓم٦م ووضمف ًّ  اإلُم٤مم سمخروج قمّ٘م٥م صمؿّ  .مخس إمم اًم

٤مقم٦م أّول ذم خيرج أّٟمف ومٞم٘متيض ، اجلٛمٕم٦م وىم٧م أّول قمٜمد وظمروضمف ، ًّ  اًم

_______________ 
 .أيت اٟمٔمر طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م  (6)
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٤مدؾم٦م ًّ   .والاًمزّ  ىمٌؾ وهل اًم

 ُمـ اإلشمٞم٤من ذيمر احلدي٨م هذا ـمرق ُمـ رء ذم ًمٞمس أّٟمف:  واجلقاب

٤مقم٦م ومٚمٕمؾ ، اًمٜمّٝم٤مر أّول ًّ  سم٤مٓهمت٤ًمل ًمٚمّت٠مّه٥م ضمٕمٚم٧م ُمٜمف إومم اًم

 ًمٚمٛمجلء سم٤مًمٜم٦ًٌّم أومم ومٝمل اًمّث٤مٟمٞم٦م أّول ُمـ اعمجلء ُمٌدأ ويٙمقن ، وهمػمه

 ومػمشمٗمع اًمّزوال أّول اخل٤مُم٦ًم ومآظمر هذا وقمغم ، ًمٚمٜمّٝم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌّم صم٤مٟمٞم٦م

 .اإلؿمٙم٤مل

 أّول إنّ :  ىم٤مل طمٞم٨م اعمختٍم ؿم٤مرح اًمّّمٞمدٓينّ  أؿم٤مر هذا وإمم

 أّول وهق ، اًمّْمحك أّول وهق ، اًمٜمّٝم٤مر ارشمٗم٤مع ُمـ يٙمقن اًمّتٌٙمػم

  .اهل٤مضمرة

  .اجلٛمٕم٦م إمم اًمّتٝمجػم قمغم احل٨ّم  وي١مّيده

 .افّسجقح ؾقفام اختؾػ وجفون ذفؽ دم افّشوؾعّقي مـ وفغره

 .اًمِّمٛمس ـمٚمقع ٌٙمػماًمتّ  أّول:  ؾؼقؾ

 .َجع ورضّمحف ، اًمٗمجر ـمٚمقع:  وؿقؾ

 ؿول وؿد ، اًمٗمجر ـمٚمقع ىمٌؾ اًمّت٠مّه٥م يٙمقن أن ُمٜمف يٚمزم إذ .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ي٘مع أن إومم سم٠منّ  وم٠مؿمٕمر .اًمٗمجر سمٕمد يم٤من إذا اًمٖمًؾ جيزئ:  افّشوؾعلّ 

  .ذًمؽ سمٕمد

٤مقم٦م ذيمر يٙمقن أن:  وحيتؿؾ ًّ ٤مدؾم٦م اًم ًّ  .اًمّراوي يذيمره لَ  اًم

 ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد ؾمٛمل   قمـ قمجالن اسمـ رواي٦م ذم عوىم وىمد

 وشم٤مسمٕمف ، اًمٕمّمٗمقر وهل واًمٌٞمْم٦م اًمّدضم٤مضم٦م سملم ُمرشم٦ٌم زي٤مدة قمٜمف اًمٚمٞم٨م

الم قمٌد سمـ حمّٛمد أظمرضمف ، قمجالن اسمـ قمـ قمٞمًك سمـ صٗمقان ًّ  اًم
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 .اخلِمٜمّل 

 ذم زٟمجقيف سمـ محٞمد أظمرضمف ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدٌ  وًمف

 قمٚمٞم٦م إمم اًمِّم٤مة إمم اًمٌ٘مرة إمم اًمٌدٟم٦م ٝمديومٙمٛم " سمٚمٗمظ ًمف "اًمؽّمهمٞم٥م"

 ؾمٕمٞمد قمٜمد ـم٤موسٍ  ُمرؾمؾ ذم وٟمحقه ، احلدي٨م " اًمٕمّمٗمقر إمم اًمّٓمػم

 .ُمٜمّمقر سمـ

 إقمغم قمٌد رواي٦م ُمـ اًمّزهرّي  طمدي٨م ذم أيْم٤مً  اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد ووىمع

 قمٌد ظم٤مًمٗمف ًمٙمـ ، واًمّدضم٤مضم٦م اًمٙمٌش سملم(  اًمٌّٓم٦م)  زي٤مدة ُمٕمٛمر قمـ

 ومخروج هذا وقمغم ، يذيمره٤م ومٚمؿ ُمٕمٛمر ذم فُمٜم أصم٧ٌم وهق ، اًمّرّزاق

٤مدؾم٦م اٟمتٝم٤مء قمٜمد يٙمقن اإلُم٤مم ًّ  .اًم

٤مقم٤مت اعمراد أنّ  قمغم ُمٌٜمّل  يمّٚمف وهذا ًّ  ُمـ إًمٞمف اًمّذهـ يت٤ٌمدر ُم٤م سم٤مًم

 اًمٞمقم ذم إُمر ٓظمتٚمػ اعمراد ذًمؽ يم٤من ًمق إذ .ٟمٔمرٌ  وومٞمف ، ومٞمٝم٤م اًمٕمرف

 وذم ؾم٤مقم٤مت نمقم إمم اًم٘مٍم ذم يٜمتٝمل اًمٜمّٝم٤مر ٕنّ  ، واًمّّم٤مئػ اًمِّم٤ميت

 .ًمٚم٘مّٗم٤مل اإلؿمٙم٤مل وهذا ، قمنمة أرسمع إمم اًمّٓمقل

٤مقم٤مت اعمراد سم٠منّ :  طمًلم اًم٘م٤ميض قمٜمف وأضم٤مب ًّ  خيتٚمػ ٓ ُم٤م سم٤مًم

 ُمٜمٝم٤م يمؾ   يزيد ًمٙمـ ؾم٤مقم٦م قمنمة اصمٜمت٤م وم٤مًمٜمّٝم٤مر ، واًم٘مٍم سم٤مًمّٓمقل قمدده

٤مقم٤مت شمًّٛمك وهذه ، يمذًمؽ واًمٚمٞمؾ ويٜم٘مص ًّ  أهؾ قمٜمد أوم٤مىمّٞم٦م اًم

 .ٕمديٚمّٞم٦ماًمتّ  وشمٚمؽ اعمٞم٘م٤مت

 ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ احل٤ميمؿ وصّححف واًمٜم٤ًّمئّل  داود أسمق روى وىمد

  .ؾم٤مقم٦م قمنمة اصمٜمت٤م اجلٛمٕم٦م يقم : ُمرومققم٤مً 

 اعمراد ذم سمف ومٞمًت٠مٟمس - اًمّتٌٙمػم طمدي٨م ذم يرد لَ  وإن - وهذا
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٤مقم٤مت ًّ   .سم٤مًم

٤مقم٤مت اعمراد:  وؿقؾ ًّ  إمم اًمٜمّٝم٤مر أّول ُمـ اعمٌّٙمريـ ُمراشم٥م سمٞم٤من سم٤مًم

 .مخس إمم شمٜم٘مًؿ وأهّن٤م .اًمّزوال

ٛمٝم٤م اًمٖمزازمّ  ودم٤مه ًّ  إمم اًمٗمجر ـمٚمقع ُمـ إومم:  وم٘م٤مل،  سمرأيف وم٘م

 واًمّراسمٕم٦م ، اٟم٤ًٌمـمٝم٤م إمم واًمّث٤مًمث٦م ، ارشمٗم٤مقمٝم٤م إمم واًمّث٤مٟمٞم٦م ، اًمِّمٛمس ـمٚمقع

  .اًمّزوال إمم واخل٤مُم٦ًم ، إىمدام شمرُمض أن إمم

٤مقم٤مت إمم اًمّردّ  سم٠منّ :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ واقمؽموف ًّ  وإٓ أومم اعمٕمرووم٦م اًم

 .ضمّداً  ُمتٗم٤موشم٦م اعمراشم٥م ٕنّ  ُمٕمٜمًك  سم٤مًمّذيمر اًمٕمدد هذا ًمتخّمٞمص يٙمـ لَ 

 وإٓ ، حمٗمقفم٦م قمجالن اسمـ زي٤مدة شمٙمـ لَ  إن إّول إضمقسم٦م وأومم

 .اعمٕمتٛمدة ومٝمل

:  اإلؿمٙم٤مل قمـ افّشوؾعّقي وبعض , مـفؿ ؿؾقالً  إٓ   ادوفؽّقي واكػصؾ

٤مقم٤مت اعمراد سم٠منّ  ًّ  اًمِّمٛمس زوال أّوهل٤م ٞمٗم٦مًمٓم حلٔم٤مت اخلٛمس سم٤مًم

 .اعمٜمؼم قمغم اخلٓمٞم٥م ىمٕمقد وآظمره٤م

٤مقم٦م سم٠منّ :  ذًمؽ قمغم واؾمتدًّمقا ًّ  همػم اًمّزُم٤من ُمـ ضمزء قمغم شمٓمٚمؼ اًم

 " راح صمؿّ  " احلدي٨م ذم ىمقًمف وسم٠منّ  ، يمذا ؾم٤مقم٦م ضمئ٧م شم٘مقل ، حمدود

 اًمّرواح طم٘مٞم٘م٦م ٕنّ  ، اًمّزوال ُمـ اجلٛمٕم٦م إمم اًمّذه٤مب أّول أنّ  قمغم يدّل 

  .اًمّزوال إمم أّوًمف ُمـ واًمٖمدوّ  ، اًمٜمّٝم٤مر آظمر إمم اًمّزوال ُمـ

٤مقم٦م ذم ودمّقز،  اًمّرواح سمح٘مٞم٘م٦م موفؽ َتّسؽ:  اعم٤مزرّي  ىم٤مل ًّ  اًم

  اٟمتٝمك .همػمه وقمٙمس

 سمٕمد إَّٓ  يٙمقن ٓ اًمّرواح أنّ  زقمؿ ُمـ قمغم إزهرّي  أٟمٙمر وىمد
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 سمٛمٕمٜمك إوىم٤مت َجٞمع ذم " راح " شم٘مقل اًمٕمرب أنّ  وٟم٘مؾ ، اًمّزوال

 " اًمٖمريٌلم " ذم قمٌٞمد أسمق وٟم٘مؾ ، احلج٤مز أهؾ ًمٖم٦م وهل:  ىم٤مل ، ذه٥م

  .ٟمحقه

 ٓ اًمّرواح أنّ  أـمٚمؼ طمٞم٨م .اًمزيـ سمـ اعمٜمػم قمغم ردّ  وومٞمف:  ىمٚم٧م

 اؾمتٕمامل إنّ  : ىم٤مل وطمٞم٨م ، سمقضمفٍ  اًمٜمّٝم٤مر أّول ذم اعميّض  ذم يًتٕمٛمؾ

  .قمٚمٞمف يدّل  ُم٤م صم٧ٌم وٓ يًٛمع لَ  اًمٖمدوّ  سمٛمٕمٜمك اًمّرواح

 ذم إَّٓ  احلدي٨م هذا ـمرق ُمـ رء ذم سم٤مًمّرواح ّتٕمٌػماًم أر لَ  إيّن  صمؿّ 

 " سمٚمٗمظ ل  ٛمَ ؾُم  قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ رواه وىمد ، ل  ٛمَ ؾُم  قمـ هذه ُم٤مًمؽ رواي٦م

 اجلٛمٕم٦م إمم اعمتٕمّجؾ " سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أسمق ورواه،  " همدا

 : ؾمٛمرة طمدي٨م وذم ، ظمزيٛم٦م اسمـ وصّححف " احلدي٨م .سمدٟم٦م يم٤معمٝمدي

 ، احلدي٨م .اًمٌدٟم٦م يمٜم٤مطمر اًمّتٌٙمػم ذم اجلٛمٕم٦م ُمثؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رضب

 .ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 همدت اجلٛمٕم٦م يقم يم٤من إذا : ُمرومققم٤مً  قمكمّ  طمدي٨م ُمـ داود وٕيب

 سم٤مب قمغم ومتجٚمس اعمالئٙم٦م وشمٖمدو ، إؾمقاق إمم سمراي٤مهت٤م اًمِّمٞم٤مـملم

 .احلدي٨م .ؾم٤مقمتلم ُمـ واًمّرضمؾ ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمّرضمؾ ومتٙمت٥م اعمًجد

 .اًمّذه٤مب سم٤مًمّرواح اعمراد أنّ  قمغم إطم٤مدي٨م هذه جمٛمقع ومدلَّ 

 إّٟمام اعم٘مّمقد اًمٗمٕمؾ أنّ  إمم اإلؿم٤مرة .سم٤مًمّرواح اًمّتٕمٌػم ذم اًمٜمّٙمت٦م:  وؿقؾ

 جيلء لَ  وإن رائح٤مً  اجلٛمٕم٦م إمم اًمّذاه٥م ومٞمًّٛمك ، اًمّزوال سمٕمد يٙمقن

ل يمام ، اًمّرواح وىم٧م   .طم٤مضّم٤مً  ُمّٙم٦م إمم اًم٘م٤مصد ؾُمٛمِّ

 ُمـ موفؽ قمـ ٘مؾٟمُ  ُم٤م ادوفؽّقي مـ حبقى وابـ أمحد إٟمٙم٤مر اؿمتدّ  وىمد
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 اهلل رؾمقل طمدي٨م ظمالف هذا:  أمحد وؿول،  اجلٛمٕم٦م إمم اًمّتٌٙمػم يمراهٞم٦م

  .ملسو هيلع هللا ىلص

 " اعمٝمّجر ُمثؾ " اًمّزهرّي  رواي٦م ذم سم٘مقًمف أيْم٤مً  اعم٤مًمٙمّٞم٦م سمٕمض واطمت٩ّم 

ػم وهق،  اًمّتٝمجػم ُمـ ُمِمتّؼ  ّٕٟمف،  ًّ  .اهل٤مضمرة وىم٧م ذم اًم

 اخلٚمٞمؾ قمـ ٟم٘مٚمف شم٘مّدم يمام ّتٌٙمػماًم هٜم٤م سم٤مًمّتٝمجػم اعمراد سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 .اعمقاىمٞم٧م ذم

 - ػمجِّ اهلِْ  ُمـ ُمِمتّ٘م٤مً  يٙمقن أن:  حيتؿؾ:  احل٤مؿمٞم٦م ذم اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 ُمـ هق:  وؿقؾ ، اًمٌّمء ذيمر ُمالزُم٦م وهق - اجلٞمؿ وشمِمديد سم٤مًمٙمن

  .اًمّتٝمجػم ٓ اهلجر ُمّمدره ٕنّ ،  وٕمٞمػ وهق اعمٜمزل هجر

ػم وهق اهل٤مضمرة ُمـ هٜم٤م ٝمجػماًمتّ  أنّ  احلّؼ :  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل ًّ  وىم٧م اًم

  .عم٤مًمٍؽ  ومٞمف طمّج٦م ومال ، وسمٕمده اًمّزوال ىمٌؾ عم٤َِم ص٤مًمح وهق ، احلرّ 

 احلرّ  وي٠مظمذ اًمٜمّٝم٤مر ومٞمف يرشمٗمع اًمذي اًمقىم٧م ضمٕمؾ:  اًمّتقرسمِمتّل  وىم٤مل

 احلرّ  وم٢منّ  اًمِّمٛمس زوال سمٕمد ُم٤م سمخالف ، شمٖمٚمٞم٤ٌمً  اهل٤مضمرة ُمـ آزدي٤مد ذم

 ُم٤م اًمٜمّٝم٤مر أّول ذم اًمّتٝمجػم اؾمتٕمامهلؿ قمغم يدّل  ٤موممّ  ، آٟمحٓم٤مط ذم ي٠مظمذ

 هتجػم هتجرون:  اًمٕمرب ًمٌٕمض " ٟمقادره " ذم إقمرايبّ  اسمـ أٟمِمد

 .اًمٗمجر

٤مقم٦م سم٠منّ :  أيْم٤مً  واطمتّجقا ًّ  ، ومٞمٝم٤م أشملم شم٤ًموي ًمزم شمٓمؾ لَ  ًمق اًم

٤مسمؼ رضمح٤من شم٘متيض وإدًم٦م ًّ   .ًمٓمٞمٗم٦م حلٔم٦م إهّن٤م ىمٚمٜم٤م إذا ُم٤م سمخالف ، اًم

 أنّ  .ًمٖمػمه شمٌٕم٤مً  " اعمٝمّذب ذح " ذم اًمٜمّقوّي  ىم٤مًمف ٤مُم واجلقاب

 .صٗم٤مهت٤م ذم واًمّتٗم٤موت اًمٌدٟم٦م ُمًّٛمك ذم وىمع اًمّت٤ًموي
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 ُمّرشملم سمف اعمت٘مّرب ُمـ يمّؾ  شمٙمرير قمجالن اسمـ رواي٦م ذم أنّ  وي١مّيده

 احلدي٨م " سمدٟم٦م ىمّدم ويمرضمؾٍ  ، سمدٟم٦م ىمّدم يمرضمؾٍ  " ىم٤مل طمٞم٨م

٤مقم٦م وأّول " ي٩ٍم ضمر اسمـ رواي٦م ذم أنّ  هذا قمغم دُ يرِ  وٓ ًّ  وآظمره٤م اًم

  .شم٘مّرر يمام اًمٌدٟم٦م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم اًمّتًقي٦م هذه ٕنّ ،  " ؾمقاء

 ذم اًمّرىم٤مب ختّٓمل يًتٚمزم سم٠مّٟمف:  أيْم٤مً  اًمّتٌٙمػم يمره ُمـ واطمت٩ّم 

 .رضمع صمؿّ  هل٤م ومخرج طم٤مضم٦م ًمف قمرو٧م عمـ اًمّرضمقع

 ًمٚمقصقل ىم٤مصد ّٕٟمف احل٤مًم٦م هذه ذم قمٚمٞمف طمرج ٓ سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 واهلل ، ومتخّٓمك ضم٤مء صمؿّ  اعمجلء قمـ شم٠مظّمر ُمـ قمغم احلرج وإّٟمام .حلّ٘مف

 أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف
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 الحديث الخامس والتدطون
  - افّشجرة أصحوب مـ وـون - إـقع بـ شؾؿي ظـ - 244

 وفقس .كـكف ثؿّ ,  اجلؿعي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع ُكصع   ــّو:  ؿول, 

 ( ).بف كستظّؾ  طؾ   فؾحقطون

 ثؿّ ,  افّشؿس زافً إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع كجّؿع وــّ :  فػظٍ  ودم

  ( ).افػلء ؾـتتّبع كرجع

 ؾمٚمٛم٦م وُمقت .واؾمؿ إيمقع ؾمٜم٤من(  إـقع بـ شؾؿي ظـ: ) ؿقفف 

 .اًمّمحٞمح قمغم وؾمٌٕملم أرسمع ؾمٜم٦م

اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م : أي ( وـون مـ أصحوب افشجرة : ) ؿقفف 

  ( ). اًمروـقان حتتٝم٤م

 عمـ سمف اؾمتدل(  بف كستظّؾ  طؾ   قطونفؾح وفقس .كـكف ثؿّ : ) ؿقفف 

 زاًم٧م إذا اًمِّمٛمس ٕنّ  ، اًمّزوال ىمٌؾ دمزئ اجلٛمٕم٦م صالة سم٠منّ  ي٘مقل

  .اًمّٔمالل فمٝمرت

 قمغم ٓ سمف يًتٔمّؾ  فمؾ   وضمقد قمغم شمًٚمط إّٟمام اًمٜمّٗمل سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 اًمّزوال سمٕمد ٓ يتٝمّٞم٠م ٓ سمف يًتٔمّؾ  اًمذي واًمّٔمّؾ  ، ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّٔمؾ وضمقد

 .ػواًمّّمٞم اًمِّمت٤مء ذم خيتٚمػ سمٛم٘مدارٍ 

_______________ 
ُمـ ـمريؼ يٕمغم سمـ احل٤مرث اعمح٤مريب (  323) وُمًٚمؿ (  0406) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمـ إي٤مس سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع قمـ أسمٞمف

 .إي٤مس قمـ أسمٞمف سمفُمـ ـمريؼ يٕمغم سمـ احل٤مرث قمـ (  323) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)

رىمؿ . ذم اًمٜمذور اٟمٔمر طمدي٨م صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك  .ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم إن ؿم٤مء اهلل قمٚمٞمٝم٤م (0)

(022) 
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 شمزول طمّتك دم٥م ٓ أهّن٤م قمغم اإلمجوع ومٜم٘مؾ .اًمٕمريبّ  اسمـ وأهمرب

 .أضمزأ اًمّزوال ىمٌؾ صاله٤م إن أّٟمف .أمحد ظـ كؼؾ مو إٓ   ، اًمِّمٛمس

  .ٟمتٝمكا

ٚمػ ُمـ َج٤مقم٦م قمـ وهمػمه ىمداُم٦م اسمـ ٟم٘مٚمف وىمد ًّ  .ؾمٞم٠ميت يمام اًم

 أيب واسمـ .ًمف " اًمّّمالة يمت٤مب " ذم اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ ٟمٕمٞمؿٍ  أسمق روىو

 سمٙمر أيب ُمع اجلٛمٕم٦م ؿمٝمدُت  : ىم٤مل ؾمٞمدان سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ ؿمٞم٦ٌم

  قمٛمر ُمع وؿمٝمدهت٤م ، اًمٜمّٝم٤مر ٟمّمػ ىمٌؾ وظمٓمٌتف صالشمف ومٙم٤مٟم٧م

 .اًمٜمّٝم٤مر اٟمتّمػ ىمد أىمقل أن إمم وظمٓمٌتف صالشمف ومٙم٤مٟم٧م

 سمٕمده٤م اعمٝمٛمٚم٦م سمٙمن وهق - ؾمٞمدان سمـ اهلل قمٌد إَّٓ  صم٘م٤مت رضم٤مًمف

 .اًمٕمداًم٦م ُمٕمروف همػم أّٟمف إَّٓ  يمٌػم شم٤مسمٕمّل  فوم٢مٟمّ  - ؾم٤ميمٜم٦م حتت٤مٟمّٞم٦م

 قمغم ت٤مسمعيُ  ٓ:  اًمٌخ٤مرّي  وىم٤مل .اعمجٝمقل ؿمٌف:  قمدّي  اسمـ ىم٤مل

 .طمديثف

 ؾمقيد ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى .ُمٜمف أىمقى هق ُم٤م قم٤مروف سمؾ

 إؾمٜم٤مده .اًمِّمٛمس زاًم٧م طملم وقمٛمر سمٙمر أيب ُمع صغمَّ  أّٟمف،  همٗمٚم٦م سمـ

 .ىمقّي 

 سمـ ًمٕم٘مٞمؾ ـمٜمٗم٦ًم أرى يمٜم٧م : ىم٤مل قم٤مُمر يبأ سمـ ُم٤مًمؽ قمـ اعمقـّم٠م وذم

 فمّؾ  همِمٞمٝم٤م وم٢مذا ، اًمٖمريبّ  اعمًجد ضمدار إمم اجلٛمٕم٦م يقم شمٓمرح ـم٤مًم٥م أيب

  .صحٞمح إؾمٜم٤مده .قمٛمر ظمرج اجلدار

 .اًمِّمٛمس زوال سمٕمد خيرج يم٤من قمٛمر أنّ  ذم فم٤مهر وهق

 أنّ  قمغم محؾ إن إَّٓ  يّتجف وٓ ، ذًمؽ قمٙمس سمٕمْمٝمؿ ُمٜمف وومٝمؿ



 258 باب اجلمعة   الصالة كتاب   

 أهّن٤م ئمٝمر واًمذي ، سمٕمٞمد وهق اعمًجد رجظم٤م شمٗمرش يم٤مٟم٧م اًمّٓمٜمٗم٦ًم

 سمٕمد يت٠مظّمر قمٛمر ومٙم٤من هذا وقمغم ، اعمًجد داظمؾ ًمف شمٗمرش يم٤مٟم٧م

 .ىمٚمٞمالً  اًمّزوال

٘مٞمٗم٦م طمدي٨م وذم ًّ ٤ٌّمسٍ  اسمـ قمـ اًم  اجلٛمٕم٦م يقم يم٤من ومٚماّم  : ىم٤مل قم

 ( ).اعمٜمؼم قمغم ومجٚمس قمٛمر ظمرج،  اًمِّمٛمس وزاًم٧م

 صغمَّ  أّٟمف،  ح٤مقإؾم أيب ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى .قمكمّ  وأُّم٤م

 .صحٞمح إؾمٜم٤مده .اًمِّمٛمس زاًم٧م سمٕمدُم٤م اجلٛمٕم٦م قمكمّ  ظمٚمػ

 اجلٛمٕم٦م قمكمّ  ُمع ُٟمّمكمِّ  يمٜم٤ّم : ىم٤مل رزيـ أيب ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  ىورو

 اًمّزوال قمٜمد اعم٤ٌمدرة قمغم حمٛمقل وهذا .ٟمجد ٓ وأطمٞم٤مٟم٤مً  ومٞمئ٤مً  ٟمجد وم٠مطمٞم٤مٟم٤مً 

 .ىمٚمٞمالً  اًمّت٠مظمػم أو

 ؾمامك قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى .سمِمػم سمـ اًمٜمّٕمامن وأُّم٤م

 شمزول سمٕمدُم٤م اجلٛمٕم٦م سمٜم٤م ُيّمكمِّ  سمِمػم سمـ اًمٜمّٕمامن يم٤من : ىم٤مل طمرب سمـ

  .اًمِّمٛمس

 سمـ يزيد ظمالوم٦م أّول ذم اًمٙمقوم٦م قمغم أُمػماً  اًمٜمّٕمامن ويم٤من:  ىمٚم٧م

 .ُمٕم٤موي٦م

 اًمقًمٞمد ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وم٠مظمرضمف .طمري٨ٍم  سمـ قمٛمرو وأُّم٤م

 قمٛمرو ُمـ ًمٚمجٛمٕم٦م صالة أطمًـ يم٤من إُم٤مُم٤مً  رأي٧م ُم٤م : ىم٤مل،  اًمٕمٞمزار سمـ

_______________ 
٤ٌّمس (  2303) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6) وم٘مدُمٜم٤م اعمديٜم٦م ذم قم٘م٥م ذي احلج٦م ، : وومٞمف ىم٤مل اسمـ قم

ٚم٧م اًمرواح طملم زاهم٧م اًمِمٛمس ، طمتك أضمَد ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ  ومٚمام يم٤من يقم اجلٛمٕم٦م قمجَّ

قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ ضم٤مًم٤ًًم إمم ريمـ اعمٜمؼم ، ومجٚم٧ًم طمقًمف متس ريمٌتل ريمٌتف ، ومٚمؿ أٟمِم٥م 

 .احلدي٨م. أن ظمرج قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
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 ، أيْم٤مً  صحٞمح إؾمٜم٤مده .اًمِّمٛمس زاًم٧م إذا ُيّمٚمِّٞمٝم٤م ومٙم٤من ، طمري٨ٍم  سمـ

  .أيْم٤مً  اًمٙمقوم٦م ذم وًمده وقمـ،  زي٤مد قمـ يٜمقب قمٛمروٌ  ويم٤من

  .اًمّّمح٤مسم٦م قمـ ذًمؽ يٕم٤مرض ُم٤م وأُّم٤م

 اًمالم سمٙمن وهق - ٛم٦مؾمٚمِ  سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى

 وىم٤مل،  وحًك  اجلٛمٕم٦م - ُمًٕمقد اسمـ يٕمٜمل - اهلل قمٌد سمٜم٤م صغمَّ  : ىم٤مل -

 ىم٤مًمف .يمؼم عَم٤ّم شمٖمػّم  ممّـ أّٟمف إَّٓ  صدوق اهلل وقمٌد .احلرّ  قمٚمٞمٙمؿ ظمِمٞم٧م: 

  .وهمػمه ؿمٕم٦ٌم

 .وحًك  اجلٛمٕم٦م ُمٕم٤موي٦م سمٜم٤م صغمَّ  : ىم٤مل ؾمقيدٍ  سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ وُمـ

 .اًمّْمٕمٗم٤مء ذم قمدّي  اسمـ ذيمره وؾمٕمٞمد

 قمٞمداً  اهلل ضمٕمٚمف يقم هذا إنّ  : ملسو هيلع هللا ىلص ٘مقًمفسم:  احلٜم٤مسمٚم٦م سمٕمض واطمت٩ّم 

  .ًمٚمٛمًٚمٛملم

 يم٤مًمٗمٓمر اًمٕمٞمد وىم٧م ومٞمف اًمّّمالة ضم٤مزت قمٞمداً  ؾماّمه ومٚماّم :  ىم٤مل

 .وإوحك

 قمغم يِمتٛمؾ أن قمٞمداً  اجلٛمٕم٦م يقم شمًٛمٞم٦م ُمـ يٚمزم ٓ سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 ص٤مم ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤مً  صقُمف حيرم اًمٕمٞمد يقم أنّ  سمدًمٞمؾ ، اًمٕمٞمد أطمٙم٤مم َجٞمع

 .بوّتػوؿفؿ اجلٛمٕم٦م يقم خالفسم سمٕمده أو ىمٌٚمف

(  افّشؿس زافً إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع كجّؿع ــّو: ) ؿقفف 

 اجلٛمٕم٦م ُيّمكمِّ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنَّ ،  ًمؽ ُم٤م سمـ أٟمس قمـوًمٚمٌخ٤مري 

  .اًمِمٛمس متٞمؾ طملم

 .اًمِّمٛمس زاًم٧م إذا اجلٛمٕم٦م صالة قمغم ملسو هيلع هللا ىلص سمٛمقافمٌتف إؿمٕم٤مر ومٞمف
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 وٟم٘مٞمؾ،  سم٤مجلٛمٕم٦م ّٙمرٟمٌ يمٜم٤ّم :قمٜمد اًمٌخ٤مري  أٟمس قمـ محٞمدٍ  رواي٦م أُّم٤م

ـّ  ، اًمٜمّٝم٤مر سم٤ميمر اجلٛمٕم٦م يّمّٚمقن يم٤مٟمقا أهّنؿ ومٔم٤مهره .اجلٛمٕم٦م سمٕمد  ًمٙم

 .اًمّتٕم٤مرض دقمقى ُمـ أومم اجلٛمع ـمريؼ

 أو وىمتف أّول ذم اًمٌّمء ومٕمؾ قمغم يٓمٚمؼ اًمّتٌٙمػم أنّ  شم٘مّدم ومٞمام شم٘مّرر وىمد

 . هٜم٤م اعمراد وهق همػمه قمغم شم٘مديٛمف

 ضمرت ُم٤م سمخالف ، اًم٘مٞمٚمقًم٦م ىمٌؾ ةسم٤مًمّّمال يٌدءون يم٤مٟمقا أهّنؿ واعمٕمٜمك

 يّمّٚمقن صمؿّ  ي٘مٞمٚمقن يم٤مٟمقا وم٢مهّنؿ احلرّ  ذم اًمّٔمٝمر صالة ذم قم٤مدهتؿ سمف

 رادسماإل عمنموقمّٞم٦م

 وىمد .اًمّث٤مين أٟمس طمدي٨م سمرومع ٌخ٤مرياًم قمٜمد اًمّتٍميح ي٘مع لَ :  تـبقفٌ 

 محٞمدٍ  قمـ قمٞم٤مض سمـ ومْمٞمؾ ـمريؼ ُمـ "إوؾمط" ذم اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف

٤ٌّمن اسمـ أظمرضمف ويمذا " ملسو هيلع هللا ىلص ّل اًمٜمٌّ ُمع " ومٞمف ومزاد  ُمـ "صحٞمحف" ذم طم

 .اًمّٓمقيؾ محٞمدٌ  طمّدصمٜمل إؾمح٤مق سمـ حمّٛمد ـمريؼ

 ٟم٘مٞمؾ ٜم٤ميمُ :  ىم٤ملذم اًمّمحٞمحلم  ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 ذم اعمٓمٚمقسم٦م اًم٤ًمقم٤مت أنَّ  زقمؿ ُمـ قمغم رد   وومٞمف .( ) اجلٛمٕم٦م سمٕمد ىوٟمتٖمدَّ 

 اجلٛمٕم٦م إمم يت٤ٌمدرون يم٤مٟمقا ٕهنؿ،  اًمزوال قمٜمد ُمـ اجلٛمٕم٦م إمم اًمذه٤مب

 .اًم٘م٤مئٚم٦م ىمٌؾ

،  اًمزوال ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م صالة ضمقاز قمغم ٕمحدؾمٝمؾ  حدي٨مسم دّل واؾمتُ 

 " اًمٜمٝم٤مر أول اجلٛمٕم٦م ي٘مقل يم٤من ُمـ سم٤مب " ؿمٞم٦ٌم أيب سمـا قمٚمٞمف وشمرضمؿ

_______________ 
يمٜم٤م ٟمّمكم ( :  436) وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري ،  ملسو هيلع هللا ىلصذم قمٝمد رؾمقل اهلل (  364) زاد ُمًٚمؿ  (6)

 .اجلٛمٕم٦م ، صمؿ شمٙمقن اًم٘م٤مئٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلصُمع اًمٜمٌل 



 261 باب اجلمعة   الصالة كتاب   

 صمؿ ، اجلٛمٕم٦م إمم ٟمٌٙمر يمٜم٤م:  أٟمس وطمدي٨م .هذا ؾمٝمؾ طمدي٨م ومٞمف وأورد

 ُمًٕمقد سمـاو وؾمٕمد امنوقمث قمٛمر وقمـ،  ُمثٚمف قمٛمر سمـا وقمـ. ( ) ٟم٘مٞمؾ

 .ىمقهلؿ ُمـ ُمثٚمف

 ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م قنيّمٚمّ  يم٤مٟمقا أهنؿ قمغم ومٞمف دًٓم٦م ٓ سم٠مٟمف:  ٥موشمٕم٘مّ 

 سم٤مًمتٝمٞم١م واًم٘م٤مئٚم٦م اًمٖمداء قمـ يتِم٤مهمٚمقن يم٤مٟمقا أهنؿ ومٞمف سمؾ،  اًمزوال

  .ذًمؽ ومٞمتداريمقن يٜمٍمومقن صمؿ،  سم٤مًمّمالة صمؿ ًمٚمجٛمٕم٦م

 اًمزوال سمٕمد ٙمقنشم اجلٛمٕم٦م أنَّ  ُمٜمف ي١مظمذ أٟمف .اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ادقمك سمؾ

 يم٤مٟمقا أهنؿ اًمّمح٤ميب وم٠مظمؼم اًمزوال ىمٌؾ شمٙمقن أن اًم٘م٤مئٚم٦م ذم اًمٕم٤مدة ٕنَّ  ،

 شمٙمقن طمتك اًم٘م٤مئٚم٦م وي١مظمرون اًم٘م٤مئٚم٦م قمـ ًمٚمجٛمٕم٦م سم٤مًمتٝمٞم١م يِمتٖمٚمقن

  .اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد

 

_______________ 
 .سم٤مب اًم٘م٤مئٚم٦م سمٕمد اجلٛمٕم٦م .( 433)  "صحٞمحف"وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (6)
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 الحديث الدادس والتدطون
 صالة دم يؼرأ ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  ـون:  ؿول,   هريرة أيب ظـ - 245

 ( ).اإلكسون ظذ أتك وهؾ,  افّسجدة تـزيؾ لَ ا:  ؿعياجل يقم افػجر

 

جدة " وىمقًمف ، احلٙم٤مي٦م قمغم اًمالم سمْمؿّ  ( تـزيؾ لَ ا: )  ؿقفف ًّ  " اًم

  .سم٤مًمٜمّّم٥م

جقد قمغم أمجعقا:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل ًّ جقد ذم اظمتٚمٗمقا وإّٟمام ، ومٞمٝم٤م اًم ًّ  اًم

 اٟمتٝمك .اًمّّمالة ذم هب٤م

 ُمـ طملمٌ  " روايتف ذم ٞمكمّ إص زاد ( اإلكسون ظذ أتك وهؾ: )  ؿقفف

 ُمـ ُمًٚمؿ سمّٞمٜمف ويمذا ، سمًقرةٍ  ريمٕم٦م يمّؾ  ذم ي٘مرأ أن واعمراد ( ) " اًمّدهر

 ذم ، شمٜمزيؾ ال " سمٚمٗمظ أسمٞمف قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ ـمريؼ

 ." اإلٟم٤ًمن قمغم أشمك هؾ:  اًمّث٤مٟمٞم٦م وذم ، إومم اًمّريمٕم٦م

قرشملم ه٤مشملم ىمراءة اؾمتح٤ٌمب قمغم دًمٞمؾ وومٞمف ًّ  ُمـ اًمّّمالة هذه ذم اًم

 إيمث٤مره أو ذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ُمقافمٌتف ُمـ سمف اًمّّمٞمٖم٦م شمِمٕمر عم٤َِم .اًمٞمقم هذا

 .ُمٜمف

 ، ذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص سمٛمداوُمتف اًمّتٍميح ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ ورد سمؾ

 سمدون ُم٤مضمف اسمـ ذم وأصٚمف،  " ذًمؽ يديؿ " وًمٗمٔمف اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف

_______________ 
ُمـ ـمريؼ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ (  333) وُمًٚمؿ (  6363،  363) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .إقمرج قمـ أيب هريرة سمف

 (طملٌم ُمـ اًمدهر َل يٙمـ ؿمٞمئ٤ًم ُمذيمقرًا ) وعمًٚمؿ   (6)
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  .إرؾم٤مًمف طم٤مشمؿ أسمق صّقب ًمٙمـ ، صم٘م٤مت ورضم٤مًمف اًمّزي٤مدة هذه

 طمدي٨م قمغم اًمٙمالم ذم وم٘م٤مل،  قمٚمٞمف ي٘مػ لَ  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ٠منّ ويم

 .ىمقّي٤مً  اىمتْم٤مء دائامً  ذًمؽ ومٕمؾ ي٘متيض ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس:  اًم٤ٌمب

 ذم ٟمّّم٤مً  ًمٞم٧ًم اًمّّمٞمٖم٦م وم٢منّ  ، اًم٤ٌمب حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌّم ىم٤مل يمام وهق

ـّ ،  اعمداوُم٦م   .ذًمؽ ذم ٟمّص  ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمّزي٤مدة ًمٙم

 ؾمٕمد ذم اًمّٓمٕمـ إمم:  اًمٌخ٤مرّي  رضم٤مل ذم ضمّل اًم٤ٌم اًمقًمٞمد أسمق أؿم٤مر وىمد

 قمٜمف اًمّرواي٦م ُمـ اُمتٜمع ُم٤مًمٙم٤مً  وأنّ  ، احلدي٨م هلذا ًمروايتف إسمراهٞمؿ سمـ

  .اٟمتٝمك .اعمديٜم٦م أهؾ ؾمّٞمام ٓ سمف اًمٕمٛمؾ شمريمقا اًمٜم٤ّمس وأنّ  ، ٕضمٚمف

 ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف وم٘مد ، ُمٓمٚم٘م٤مً  سمف يٜمٗمرد لَ  ؾمٕمداً  وم٢منّ  ، ىم٤مل يمام وًمٞمس

٤ٌّمسٍ  اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ  واًمّٓمؼماينّ  ُم٤مضمف اسمـ ويمذا ، ُمثٚمف قم

 ، وىّم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ُمـ ُم٤مضمف واسمـ ، ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ

  .قمكمّ  طمدي٨م ُمـ "إوؾمط" ذم واًمّٓمؼماينّ 

 اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر ٕنّ  ، وم٤ٌمـمٚم٦م سمف اًمٕمٛمؾ شمريمقا اًمٜم٤ّمس أنّ  دقمقاه وأُّم٤م

 إّٟمف طمّتك ، وهمػمه اعمٜمذر سمـا ٟم٘مٚمف يمام سمف ىم٤مًمقا ىمد واًمّت٤مسمٕملم اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ

 يم٤ٌمر ُمـ وهق ؾمٕمد واًمد قمقف سمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ صم٤مسم٧ٌم 

 يقم اًمٗمجر ذم هبام سم٤معمديٜم٦م اًمٜم٤ّمس أمّ  أّٟمف،  اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ اًمّت٤مسمٕملم

 .صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف .اجلٛمٕم٦م

،  يٜم٦ماعمد أهؾ قمغم ـمرأ أُمر ذًمؽ شمرك سم٠منّ  يِمٕمر اًمٕمريبّ  اسمـ ويمالم

 ىمٓمع يمام ىمٓمٕمف سمٛمـ أقمٚمؿ وم٤مهلل ، سم٤معمديٜم٦م يٕمٚمؿ لَ  أُمر وهق:  ىم٤مل ّٕٟمف

  .اٟمتٝمك .همػمه
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 ، احلدي٨م هذا ٕضمؾ ومٚمٞمس ؾمٕمد قمـ اًمّرواي٦م ُمـ ُم٤مًمؽ اُمتٜم٤مع وأُّم٤م

 سمـ حيٞمك قمـ اًمؼمىمّل  اسمـ طمٙم٤مه يمذا ، ُم٤مًمؽ ٟم٥ًم ذم ـمٕمـ ًمٙمقٟمف سمؾ

 سمـ ؾمٕمد نيم٤م:  ىم٤مل اعمديٜمّل  سمـ قمكمّ  قمـ طم٤مشمؿ أسمق وطمٙمك ، ُمٕملم

  .أهٚمٝم٤م قمٜمف يٙمت٥م لَ  ومٚمذًمؽ سم٤معمديٜم٦م حيّدث ٓ إسمراهٞمؿ

٤مضمّل  وىم٤مل ًّ  قمـ ُم٤مًمؽ روى وىمد .صدىمف قمغم افعؾؿ أهؾ أمجع:  اًم

:  ىم٤مل .بوّتػوؿفؿ طمّج٦م أّٟمف ومّمّح  ، قمٜمف ؿمٕم٦ٌم قمـ إدريس سمـ اهلل قمٌد

 ومال ومٞمف شمٙمٚمؿ يٙمقن أن وم٠مُّم٤م ، ُمٕمروف عمٕمٜمًك  قمٜمف يرو لَ  إّٟمام وُم٤مًمؽ

  .ٟمتٝمكا .ؽذًم أطمٗمظ

 .افّصالة دم افّسجدة ؿراءة بؽراهي ادوفؽّقي تعؾقؾ اختؾػ وؿد

 .اًمٗمرض ذم ؾمجقد زي٤مدة قمغم شمِمتٛمؾ ًمٙمقهن٤م:  ؾؼقؾ

  .احلدي٨م هذا سمِمٝم٤مدة وم٤مؾمد شمٕمٚمٞمؾ وهق:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 سملم سمٕمْمٝمؿ ومّرق وُمـ صَمؿَّ  ، اعُمّمٚمِّلم قمغم اًمّتخٚمٞمط خلِمٞم٦م:  وؿقؾ

 ُمـ صّح  ًمٙمـ ، اًمّتخٚمٞمط ُمٕمٝم٤م ي١مُمـ جلٝمرّي٦ما ٕنّ ،  واًمّنّي٦م اجلٝمرّي٦م

 اًمّٔمٝمر صالة ذم ؾمجدة ومٞمٝم٤م ؾمقرة ىمرأ ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ( )قمٛمر اسمـ طمدي٨م

  .اًمّتٗمرىم٦م ومٌٓمٚم٧م ، واحل٤ميمؿ داود أسمق أظمرضمف ، ومٞمٝم٤م هبؿ ومًجد

 .ومرض أهّن٤م اًمٕمقامّ  اقمت٘م٤مد سمخِمٞم٦م اًمٙمراه٦م َؾ قمٚمَّ  ُمـ:  ومـفؿ

 ، احلدي٨م ومٞم٠مسم٤مه ٚم٘م٤مً ُمٓم سم٤مًمٙمراه٦م اًم٘مقل أُّم٤م:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

_______________ 
 ذم( ًمٙمـ صحَّ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ) ىمقًمف ( :  6/332) ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل (6)

ٕنَّ ذم إؾمٜم٤مده قمٜمد أيب داود رضماًل جمٝمقًٓ ، واًمّمقاب أٟمف وٕمٞمٌػ ، شمّمحٞمحف ٟمٔمٌر 

ٌّف قمٚمٞمف اًمِمقيم٤مين ذم ٟمٞمؾ ، ُيدقمك ُأُمٞم٦َّم يمام ٟمصَّ قمغم ذًمؽ أسمق داود ذم رواي٦م اًمرُمكم قمٜمف  وٟم

 واهلل أقمٚمؿ .إوـم٤مر
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 أطمٞم٤مٟم٤مً  ؽمكشمُ  أن ومٞمٜمٌٖمل اعمٗمًدة هذه وىمقع إمم احل٤مل اٟمتٝمك إذا ًمٙمـ

 حيّمؾ وهق ، اعمتقىّمٕم٦م اعمٗمًدة ًمدومع يؽمك ىمد اعمًتح٥ّم  وم٢منّ  ، ًمتٜمدومع

  .اٟمتٝمك .إوىم٤مت سمٕمض ذم سم٤مًمؽّمك

 إهمٚم٥م ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل:  سم٘مقًمف اًمٕمريبّ  اسمـ أؿم٤مر ذًمؽ وإمم

 . ٟمتٝمكا .ؾمٜم٦ّم اًمٕم٤مُّم٦م شمٔمٜمّف ًمئال،  أطمٞم٤مٟم٤مً  ٘مٓمعوي ، ًمٚم٘مدرة

ٜم٦ّم سملم اًمّتٗمرىم٦م ذم ىم٤مقمدهتؿ قمغم وهذا ًّ   .واعمًتح٥ّم  اًم

قرشملم ه٤مشملم ىمراءة يًتح٥ّم :  احلٜمٗمّٞم٦م ُمـ اعمحٞمط ص٤مطم٥م وىم٤مل ًّ  اًم

ـّ  ًمئال،  أطمٞم٤مٟم٤مً  ذًمؽ همػم ي٘مرأ أن سمنمط اجلٛمٕم٦م يقم صٌح ذم  اجل٤مهؾ ئم

  .همػمه جيزئ ٓ أّٟمف

 اًم٤ٌمىمل هجران:  اًمٙمراه٦م قِمٚم٦َّم أنّ  ومذيمر .ُمٜمٝمؿ اهلداي٦م ص٤مطم٥م وأُّم٤م

 .اًمّتٗمْمٞمؾ وإهي٤مم

 اًمٙمراه٦م ظمّص  وم٢مّٟمف ، اعمحٞمط ص٤مطم٥م ىمقل يٜم٤مؾم٥م اًمّٓمح٤موّي  وىمقل

 .ُمٙمروه٦م سمٖمػمه اًم٘مراءة يرى أو،  همػمه جيزئ ٓ طمتامً  يراه سمٛمـ

 .دتونـؾوئ

 ىمرأ عَم٤ّم ؾمجد ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف اًمّتٍميح اًمّٓمرق ُمـ رء ذم أر لَ  : إوػ

جدة شمٜمزيؾ ؾمقرة ًّ  أيب ٓسمـ اًمنّميٕم٦م يمت٤مب ذم إَّٓ ،  اعمحّؾ  هذا ذم اًم

٤ٌّمسٍ  اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ داود  : ىم٤مل قم

 ومٞمٝم٤م ؾمقرة وم٘مرأ ، اًمٗمجر صالة ذم اجلٛمٕم٦م يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم همدوُت 

 .طم٤مًمف ذم يٜمٔمر ُمـ إؾمٜم٤مده وذم ، احلدي٨م .ومًجد .ؾمجدة

 صالة ذم ؾمجد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، قمكمّ  طمدي٨م ُمـ ٖمػماًمّّم  ذم وًمٚمّٓمؼماينّ 
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جدة شمٜمزيؾ ذم .اًمّّمٌح ًّ  .وٕمػ إؾمٜم٤مده ذم ًمٙمـ " اًم

 ؾمقرة سم٘مراءة اجلٛمٕم٦م يقم اظمتّم٤مص ذم احلٙمٛم٦م:  ىمٞمؾ : افّثوكقي

جدة ًّ جقد ىمّمد،  اًم ًّ  هذه ي٘مرأ لَ  عمـ يًتح٥ّم  أّٟمف طمّتك اًمّزائد اًم

قرة ًّ  قمغم ذًمؽ قم٤مب وىمد ، ؾمجدة ومٞمٝم٤م همػمه٤م ؾمقرة ي٘مرأ أن سمٕمٞمٜمٝم٤م اًم

 .اًمٕمٚمامء ُمـ واطمدٍ  همػم وم٤مقمٚمف

 .اعمٕمروم٦م وٟم٘مص اًمٕمٚمؿ ىمٚم٦م إمم اهلدي ص٤مطم٥م وٟمًٌٝمؿ

:  ىم٤مل أّٟمف افـّخعلّ  إبراهقؿ ظـ ىمقّي  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد ًمٙمـ

  .ؾمجدة ومٞمٝم٤م سمًقرةٍ  اجلٛمٕم٦م يقم اًمّّمٌح ذم ي٘مرأ أن يًتح٥ّم 

 .ُمريؿ ةؾمقر وم٘مرأ ذًمؽ ومٕمؾ أّٟمف،  أيْم٤مً  ـمري٘مف ُمـ وقمٜمده

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمّّمٌح ذم ي٘مرءون يم٤مٟمقا:  ىم٤مل،  قمقن اسمـ ـمريؼ وُمـ

 - حمّٛمداً  وؾم٠مًم٧م:  ىم٤مل أيْم٤مً  ـمري٘مف ُمـ وقمٜمده .ؾمجدة ومٞمٝم٤م سمًقرةٍ 

  . سم٠مؾم٤مً  سمف أقمٚمؿ ٓ:  وم٘م٤مل قمٜمف - ؾمػميـ اسمـ يٕمٜمل

 اًم٘مٓمع يٜمٌٖمل ومال .وافبكة افؽقؾي ظؾامء بعض قمـ صم٧ٌم ىمد ومٝمذا

  .سمتزيٞمٗمف

 ومٞمٝم٤م أر لَ :  وىم٤مل اعم٠ًمًم٦م هذه اًمّروو٦م زي٤مدات ذم وّي اًمٜمّق ذيمر وىمد

 إذا اًمّّمالة ذم يٙمره أّٟمف مذهبـو وىمٞم٤مس:  ىم٤مل صمؿّ  ، ٕصح٤مسمٜم٤م يمالُم٤مً 

  .ٟمتٝمكا .ىمّمده

الم قمٌد اسمـ أومتك وىمد ًّ  ، ذًمؽ سم٘مّمد اًمّّمالة وسمٌٓمالن سم٤معمٜمع ىمٌٚمف اًم

  .اجلقاز طمًلم اًم٘م٤ميض يمالم ُم٘مت٣م:  اعمٝماّمت ص٤مطم٥م ىم٤مل

 همػم ؾمجدة ىمراءة شمًتح٥ّم  ٓ:  اعمٝمّذب ومقائد ذم ٗم٤مرىمّل اًم وىم٤مل
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 سمآي٦م وًمق ُمٜمٝم٤م أُمٙمـ سمام ىمرأ ىمراءهت٤م قمـ اًمقىم٧م و٤مق وم٢من ، شمٜمزيؾ

جدة ًّ  . ُمٜمٝم٤م اًم

 .ٟمٔمرٌ  وومٞمف . آٟمتّم٤مر يمت٤مب ذم قمٍمون أيب اسمـ وواوم٘مف

قرشملم ه٤مشملم ذم احلٙمٛم٦م إنّ :  ىمٞمؾ : ؿؾيـتؽ ًّ  ومٞمٝمام ُم٤م إمم اإلؿم٤مرة اًم

 يقم وؾمٞم٘مع يم٤من ذًمؽ ٕنّ  ، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وأطمقال مآد ظمٚمؼ ذيمر ُمـ

 .طمًٜم٤مً  شم٘مريراً  وىمّرره،  اعمِمٝمقر اًمٕمٚمؿ ذم دطمٞم٦م اسمـ ذيمره ، اجلٛمٕم٦م
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 العيذين صالج تاب
  .قم٤مم يمؾ ذم يٕمقد ٕٟمف،  ذًمؽ ًمف وىمٞمؾ،  اًمٕمقد ُمـ ُمِمتؼ اًمٕمٞمد

 .اًمٕمٞمد هق اًمنور اًمٕم٤مئد أنَّ : وىمد ٟم٘مؾ اًمٙمرُم٤مين قمـ اًمزخمنمي 

 اٟمتٝمك .يمؾ يقم ُذع شمٕمٔمٞمٛمف يًٛمك قمٞمداً  وم٤معمٕمٜمك أنَّ  .وأىمرَّ ذًمؽ

 ؾقائد 

قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وُمًٚمؿ روى اًمٌخ٤مري  : إوػافػوئدة 

دظمؾ أسمق سمٙمر وقمٜمدي ضم٤مريت٤من ُمـ ضمقاري إٟمّم٤مر شمٖمٜمٞم٤من سمام : ىم٤مًم٧م

: وًمٞمًت٤م سمٛمٖمٜمٞمتلم، وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: شم٘م٤موًم٧م إٟمّم٤مر يقم سمٕم٤مث، ىم٤مًم٧م

وذًمؽ ذم يقم قمٞمد، وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص سمٞم٧م رؾمقل اهلل أُمزاُمػم اًمِمٞمٓم٤من ذم

 .وهذا قمٞمدٟم٤م ًمٙمؾ ىمقم قمٞمداً  ي٤م أسم٤م سمٙمر، إنَّ : ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 أي ُمـ اًمٓمقائػ وىمقًمف قمٞمد أي يم٤مًمٜمػموز "ًمٙمؾ ىمقم"ىمقًمف  

واعمٝمرضم٤من وذم اًمٜم٤ًمئل وسمـ طم٤ٌمن سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ أٟمس ىمدم اًمٜمٌل 

أسمدًمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ىمد : وم٘م٤مل  -وهلؿ يقُم٤من يٚمٕمٌقن ومٞمٝمام  -اعمديٜم٦م  ملسو هيلع هللا ىلص

 .يقم اًمٗمٓمر وإوحك. ُمٜمٝمام  هبام ظمػماً 

وسم٤مًمغ ، واؾمتٜمٌط ُمٜمف يمراه٦م اًمٗمرح ذم أقمٞم٤مد اعمنميملم واًمتِمٌف هبؿ  

اًمِمٞمخ أسمق طمٗمص اًمٙمٌػم اًمٜمًٗمل ُمـ احلٜمٗمٞم٦م وم٘م٤مل ُمـ أهدى ومٞمف سمٞمْم٦م 

 .ًمٚمٞمقم وم٘مد يمٗمر سم٤مهلل شمٕم٤ممم إمم ُمنمك شمٕمٔمٞمامً 

أٟمف ًم٘مل رؾمقل ، طمدي٨م واصمٚم٦م  سمـ قمدي ُمـاروى :  افػوئدة افثوكقي

شم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م . ٟمٕمؿ : وم٘م٤مل . شم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م وُمٜمؽ : يقم قمٞمد وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 



 269 باب صالة العيدين   ةالصال كتاب   

وىمد شمٗمرد ، وذم إؾمٜم٤مده حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِم٤مُمل وهق وٕمٞمػ . وُمٜمؽ 

 .وظمقًمػ ومٞمف  ، سمف ُمرومققم٤مً 

أٟمف ؾم٠مل رؾمقل اهلل ، ومروى اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م 

وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ  . ذًمؽ ومٕمؾ أهؾ اًمٙمت٤مسملم: وم٘م٤مل . قمـ ذًمؽ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .أيْم٤مً 

 ورويٜم٤م ذم اعمح٤مُمٚمٞم٤مت سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم ىم٤مل يم٤من

: إذا اًمت٘مقا يقم اًمٕمٞمد ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض  ملسو هيلع هللا ىلصأصح٤مب رؾمقل اهلل 

 شم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م وُمٜمؽ

روى سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح إمم سمـ :  افػوئدة افثوفثي

 .ٚمٌس أطمًـ صمٞم٤مسمف ذم اًمٕمٞمديـأٟمف يم٤من ي، قمٛمر 

 

 



 270 باب صالة العيدين   ةالصال كتاب   

 الحديث الدابع والتدطون
 بؽرٍ  وأبق ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  ـون:  ؿول,   ظؿر بـ اهلل ظبد ظـ - 246

 ( ).اخلطبي ؿبؾ افعقديـ يصّؾقن وظؿر

 

 .سيح وفم٤مهر ذم اعم٠ًمًم٦م(  اخلطبي ؿبؾ افعقديـ يصّؾقن: ) ؿقفف 

 .ذفؽ ؽّر  مـ أّول دم واختؾػ

 أّٟمف ذم سحي٦مٌ  ُمًٚمؿٍ  قمٜمد ؾمٕمٞمدٍ  أيب قمـ ؿمٝم٤مٍب  سمـ ـم٤مرق ومرواي٦م

 وم٘م٤مم .ُمروان اًمّمالة ىمٌؾ اًمٕمٞمد يقم سم٤مخلٓم٦ٌم سمدأ ُمـ أول:  ىم٤مل ُمروان

 ، هٜم٤مًمؽ ُم٤م ركشمُ  ىمد:  وم٘م٤مل ، اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ اًمّمالة:  وم٘م٤مل ، رضمؾ إًمٞمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞمف ُم٤م ىم٣م وم٘مد هذا أُم٤م:  ؾمٕمٞمد أسمق وم٘م٤مل

 .ي٨ماحلد. .ُمٜمٙمراً  ُمٜمٙمؿ رأى ُمـ:  ي٘مقل

 صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اعمٜمذر اسمـ وروى ، قمثامن ذًمؽ إمم ؾمٌ٘مف سمؾ:  وؿقؾ

 صغمَّ  ، قمثامن اًمّّمالة ىمٌؾ ظمٓم٥م ُمـ أّول : ىم٤مل اًمٌٍمّي  احلًـ إمم

 ، اًمّّمالة يدريمقا لَ  ٟم٤مؾم٤مً  ومرأى - اًمٕم٤مدة قمغم يٕمٜمل - ظمٓمٌٝمؿ صمؿّ  سم٤مًمٜم٤ّمس

  .اًمّّمالة ىمٌؾ خيٓم٥م ص٤مر:  أي .ذًمؽ ومٗمٕمؾ

 ُمّمٚمح٦م رأى قمثامن ٕنّ . ( ) ُمروان هب٤م قمتؾَّ ا اًمتل همػم اًمٕمٚم٦م وهذه

_______________ 
قمٛمر  ُمـ ـمرق قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ(  333) وُمًٚمؿ (  463،  463) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 

 ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل : قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل (  462) روى اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح  (6)

ومٚمؿ يزل اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ طمتك ظمرضم٧م : ومذيمر اًمّمالة ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم صمؿ ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد 

ثػم ذم أوحك أو ومٓمر ، ومٚمامَّ أشمٞمٜم٤م اعمّمغم إذا ُمٜمؼم سمٜم٤مه يم -وهق أُمػم اعمديٜم٦م  -ُمع ُمروان 
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 ذم ُمّمٚمحتٝمؿ ومراقمك ُمروان وأُّم٤م ، اًمّّمالة إدرايمٝمؿ ذم اجلامقم٦م

 شمرك يتٕمّٛمدون ُمروان زُمـ ذم يم٤مٟمقا إهّنؿ:  ىمٞمؾ ًمٙمـ ، اخلٓم٦ٌم إؾمامقمٝمؿ

 ُمدح ذم واإلومراط اًم٥ًمَّ  يًتحّؼ  ٓ ُمـ ؾم٥مِّ  ُمـ ومٞمٝم٤م عم٤َِم ظمٓمٌتف ؾمامع

 .ٟمٗمًف ُمّمٚمح٦م راقمك امإٟمّ  هذا ومٕمغم ، اًمٜم٤ّمس سمٕمض

 ُمروان سمخالف ، أطمٞم٤مٟم٤مً  ذًمؽ ومٕمؾ قمثامن يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 قمثامن ومٕمؾ ُمثؾ قمٛمر قمـ روي وىمد .إًمٞمف ٟم٥ًم ومٚمذًمؽ ، قمٚمٞمف ومقافم٥م

 .قمٜمف يّمّح  ٓ:  شمٌٕمف وُمـ قمٞم٤مٌض  ىم٤مل ،

 اسمـ قمـ َجٞمٕم٤مً  روي٤مه ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ اًمّرّزاق قمٌد ٕنّ  ، ٟمٔمرٌ  ىم٤مًمقه وومٞمام

 ، ؾمالمٍ  سمـ اهلل قمٌد سمـ يقؾمػ قمـ إٟمّم٤مرّي  ٕمٞمدٍ ؾم سمـ حيٞمك قمـ قمٞمٞمٜم٦م

  .صحٞمٌح  إؾمٜم٤مدٌ  وهذا

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م يٕم٤مروف ًمٙمـ  ملسو هيلع هللا ىلصؿمٝمدت اًمٕمٞمد ُمع  رؾمقل اهلل :  قم

_______________ 
ٌََذين وم٤مرشمٗمع  سمـ اًمّمٚم٧م ، وم٢مذا ُمروان يريد أن يرشم٘مٞمف ىمٌؾ أن يّمكم ، ومجٌذت سمثقسمف ، ومج

شمؿ واهلل ، وم٘م٤مل : ، ومخٓم٥م ىمٌؾ اًمّمالة ، وم٘مٚم٧م ًمف  أسم٤م ؾمٕمٞمد ىمد ذه٥م ُم٤م شمٕمٚمؿ ، : همػمَّ

إن اًمٜم٤مس ل يٙمقٟمقا جيٚمًقن ًمٜم٤م سمٕمد : ُم٤م أقمٚمؿ واهلل ظمػم مم٤م ٓ أقمٚمؿ ، وم٘م٤مل : وم٘مٚم٧م 

 .ٚمتٝم٤م ىمٌؾ اًمّمالةاًمّمالة ، ومجٕم

وهذا يِمٕمر سم٠منَّ ُمروان ومٕمؾ ذًمؽ سم٤مضمتٝم٤مٍد ( :  6/633)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم      

ٕنَّ أسم٤م ، وومٞمف ضمقاز قمٛمؾ اًمٕم٤مل سمخالف إومم إذا ل يقاوم٘مف احل٤ميمؿ قمغم إومم . .ُمٜمف

ط ؾمٕمٞمد طمي اخلٓم٦ٌم ول يٜمٍمف ، ومٞمًتدل سمف قمغم أنَّ اعم٤ٌمدأة سم٤مًمّمالة ومٞمٝم٤م ًمٞمس سمنم

  .واهلل أقمٚمؿ .ذم صحتٝم٤م

ذم ذًمؽ قمغم اًمتٕمٞملم ، ومحٚمف  ملسو هيلع هللا ىلصمَحَؾ أسمق ؾمٕمٞمد ومٕمَؾ اًمٜمٌل : ىم٤مل اسمـ اعمٜمػم ذم احل٤مؿمٞم٦م  

ُمروان قمغم إوًمقي٦م ، واقمتذر قمـ شمرك إَْومم سمام ذيمره ُمـ شمٖمػم طم٤مل اًمٜم٤مس ، ومرأى أنَّ 

هٞمئ٦م ومٞمٝم٤م  أومم ُمـ اعمح٤مومٔم٦م قمغم -وهق إؾمامع اخلٓم٦ٌم  -اعمح٤مومٔم٦م قمغم أصؾ اًمًٜم٦م 

 .اٟمتٝمك .واهلل أقمٚمؿ .ًمٞم٧ًم ُمـ ذـمٝم٤م
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ُمتٗمؼ  .ومٙمّٚمٝمؿ يم٤مٟمقا يّمٚمقن ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن 

  .ًم٤ٌمبا طمدي٨م ويمذا ، قمٚمٞمف

 .أصّح  حلماًمّّمحٞم ذم ومام وإٓ،  ٟم٤مدراً  ُمٜمف ذًمؽ سمقىمقع عَُج  وم٢من

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م ٟمحق يزيد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمِّم٤مومٕمّل  أظمرج وىمد  .قم

 إّٟمام ُمروان أنّ  إمم يِمػم ومٝمذا،  ٦ماخلٓمٌ وم٘مّدم ُمٕم٤موي٦م ىمدم طمّتك : وزاد

  .ضمٝمتف ُمـ اعمديٜم٦م أُمػم يم٤من ّٕٟمف،  عمٕم٤موي٦م شمٌٕم٤مً  ذًمؽ ومٕمؾ

 ُمـ أّول : ىم٤مل اًمّزهرّي  قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد وروى

 .ُمٕم٤موي٦م اًمٕمٞمد ذم اًمّّمالة ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم أطمدث

 زي٤مدٌ  ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أّول أنّ ،  ؾمػميـ اسمـ قمـ اعمٜمذر اسمـ وروى

  .سم٤مًمٌٍمة

 يمالا  ٕنّ  ، ُمروان وأصمر إصمريـ هذيـ سملم خم٤مًمٗم٦م وٓ:  قمٞم٤مٌض  ىم٤مل

 وشمٌٕمف ذًمؽ اسمتدأ أّٟمف قمغم ومٞمحٛمؾ،  عمٕم٤موي٦م قم٤مُمالً  يم٤من وزي٤مدٍ  ُمروان ُمـ

 .أقمٚمؿ واهلل ، قماّمًمف
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 الحديث الثامن والتدطون
 يقم ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  خطبـو:  ؿول  ظوزٍب  بـ افزاء ظـ - 247 

 ؾؼد .كسؽـو وكسؽ صالتـو صذ   مـ:  ؾؼول,  افّصالة بعد إضحك

  .فف كسؽ ؾال افّصالة ؿبؾ كسؽ ومـ,  افـّسؽ أصوب

 إيّن ,  اهلل يو رشقَل :  - ظوزٍب  بـ افزاء خول - كقورٍ  بـ ُبْردة أبق ؾؼول

 , ورشٍب  أـؾٍ  يقم افققم أنّ  وظرؾً .افّصالة ؿبؾ صويت ًُ كسؽْ 

,  صويت ؾذبحً , بقتل دم يذبح مو أّول صويت تؽقن أن وأحببً

 يو رشقَل :  ؿول .حلؿٍ  صوة صوتؽ:  ؾؼول .افّصالة آيت أن ؿبؾ وتغّذيً

:  ؿول ؟ ظـّل أؾتجزي .صوتغ مـ إيلّ  أحّى  هل ظـوؿوً  ظـدكو ؾننّ ,  اهلل

  ( ).بعدك أحدٍ  ظـ زيَت  وفـ,  كعؿ

 

شم٘مدم ذم (  افّصالة بعد إضحك يقم ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  خطبـو: ) ؿقفف 

 .احلدي٨م ىمٌٚمف

ُمـ صغمَّ  "وًمٚمٌخ٤مري  ( كسؽـو وكسؽ صالتـو صذ   مـ: ) ؿقفف 

 . "ومال يذسمح طمتك يٜمٍمف ، ىمٌٚمتٜم٤م صالشمٜم٤م واؾمت٘مٌؾ 

 ٟمرضمع صمؿّ ،  ّمكمِّ ٟمُ  أن هذا يقُمٜم٤م ذم سمف ٟمٌدأ ُم٤م أّول "وذم رواي٦م هلام 

_______________ 
،  6602،  6666،  433،  400،  466،  466،  466،  433) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ُمـ ـمرق قمّدٍة قمـ اًمِمٕمٌل قمـ اًمؼماء (  6426) وُمًٚمؿ (  2642،  6630،  6633

. 

ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ قمـ أيب (  6426) وُمًٚمؿ (  6602) ورواه اًمٌخ٤مري  

 .خمتٍمًا سمذيمر ىمّم٦م ظم٤مًمف أيب سمردة وم٘مط ٞمٗم٦م قمـ اًمؼماء ضمح



 274 باب صالة العيدين   ةالصال كتاب   

  ." ومٜمٜمحر

 ؾمقاه٤م ُم٤م وأنّ  ، اعمٝمؿّ  إُمر هل اًمٞمقم ذًمؽ اًمّّمالة سم٠منّ  إؿمٕم٤مرومٞمف 

 اًمٜمّحر يقم اًمؼمّ  أقمامل ُمـ ذًمؽ وهمػم واًمّذيمر واًمٜمّحر اخلٓم٦ٌم ُمـ

 .اًمٕمٞمديـ سملم ُمِمؽمكٌ  اًم٘مدر وهذا ، اًمّتٌع ومٌٓمريؼ

 ًتٚمزمومٞم اًمّّمالة إي٘م٤مع ىمٌؾ وىمع اًمٙمالم هذا سم٠منّ أيْم٤ًم  ُمِمٕمرٌ وهق 

 وّٕٟمف ، اخلٓم٦ٌم ُمـ اًمٙمالم هذا أنّ  قمغم سمٜم٤مءً  اًمّّمالة قمغم اخلٓم٦ٌم شم٘مديؿ

 .سم٤مًمٜمّحر اًمّّمالة قمّ٘م٥م

 هذا وم٘م٤مل ظمٓم٥م صمؿّ  اًمٕمٞمد صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف اعمراد أنّ :  واجلقاب

 شم٘مديؿ اًمٕمٞمد يقم ذم:  أي،  " سمف ٟمٌدأ ُم٤م أّول إنّ  " سم٘مقًمف وأراد ( )اًمٙمالم

 آظمر أُمرٍ  ختّٚمؾ قمدم يًتٚمزم ٓ سمثؿّ  ٕم٘مٞم٥مواًمتّ  .يم٤من قمٞمدٍ  أّي  ذم اًمّّمالة

  .إُمريـ سملم

 سم٤مب " وم٘م٤مل اًمؼماء سمحدي٨م ومؽمضمؿ اًمٜم٤ًّمئّل  همٚمط:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل

 اًمٗمٕمؾ شمْمع ىمد اًمٕمرب أنّ  قمٚمٞمف لوظمٗم:  ىم٤مل " اًمّّمالة ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم

الم اًمّّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ويم٠مّٟمف ، اعم٤ميض ُمٙم٤من اعمًت٘مٌؾ ًّ  ُم٤م أّول:  واًم

 وهق:  ىم٤مل .ومٕمٚمٝم٤م ىمّدُمٜم٤م اًمتل اًمّّمالة اًمٞمقم هذا ذم آسمتداء سمف يٙمقن

_______________ 
ب اًمٌخ٤مري قمغم احلدي٨م سم٘مقًمف ( 6) سم٤مب يمالم اإلُم٤مم واًمٜم٤مس ذم ظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد ، وإذا ) سمقَّ

 (ؾمئؾ اإلُم٤مم قمـ رء وهق خيٓم٥م 

َـّ سمٕمْمٝمؿ أنَّ ومٞمٝم٤م شمٙمرارًا ، ذم هذه اًمؽمَج٦م طمٙمامن : ىم٤مل اًمِم٤مرح رمحف اهلل        وًمٞمس  ،وفم

قمؿ ُمـ اًمث٤مين ، ول يذيمر اعمّمٜمػ اجلقاب اؾمتٖمٜم٤مء سمام ذم احلدي٨م ، سمؾ إول أ ذًمؽ ،

داًم٦َّم قمغم  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اعمراضمٕم٦م اًمّم٤مدرة سملم أيب سمردة وسملم اًمٜمٌل ، ووضمٝمف ُمـ طمدي٨م اًمؼماء 

 .احلٙمؿ إول ، وؾم١مال أيب سمردة قمـ طمٙمؿ اًمٕمٜم٤مق دال قمغم احلٙمؿ اًمث٤مين 
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 اعمت٘مّدم اإليامن:  أي(  ي١مُمٜمقا أن إَّٓ  ُمٜمٝمؿ ٟم٘مٛمقا وُم٤م)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ

  اٟمتٝمك .ُمٜمٝمؿ

قمـ  زسمٞمدٍ  قمـ ـمٚمح٦م سمـ حمّٛمد رواي٦م شم٠مّوًمٜم٤مه ُم٤م صّح٦م ذم واعمٕمتٛمد

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ظمرج : سمٚمٗمظ سمٕمٞمٜمف احلدي٨م هذا ذماًمِمٕمٌل قمٜمد اًمٌخ٤مري 

:  وىم٤مل،  سمقضمٝمف قمٚمٞمٜم٤م أىمٌؾ صمؿّ  ، ريمٕمتلم ومّمغمَّ  اًمٌ٘مٞمع إمم أوحك يقم

 .احلدي٨م .ومٜمٜمحر ٟمرضمع صمؿّ  سم٤مًمّّمالة ٟمٌدأ أن هذا يقُمٜم٤م ذم ٟمًٙمٜم٤م أّول إنّ 

 اخلروج قمّ٘م٥م ّٕٟمف،  اًمّّمالة سمٕمد ُمٜمف وىمع اًمٙمالم ذًمؽ أنّ  ومتٌلّم 

 .ىمّدُمٜم٤مه ذياًم اًمّت٠مويؾ ومٞمتٕملّم  .حي٦م ومٞمفسورواي٦م  اًم٤ٌمب  .سم٤مًمٗم٤مء إًمٞمٝم٤م

 .أقمٚمؿ واهلل

 ." أن " سمحذف " ُٟمّمكمِّ  هذا يقُمٜم٤م ذم " اًمّرواي٤مت سمٕمض ذم وىمعو

 أن ُمـ ظمػم سم٤معمٕمٞمدّي  شمًٛمع " ُمثؾ هق:  وم٘م٤مل،  اًمٙمرُم٤مينّ  ذح وقمٚمٞمٝم٤م

ٜم٦ّم واعمراد ، اعمّمدر ُمٜمزًم٦م اًمٗمٕمؾ شمٜمزيؾ قمغم وهق " شمراه ًّ  ذم هٜم٤م سم٤مًم

ٜم٦ّم ٓ اًمّٓمري٘م٦م ُمٕم٤مً  احلديثلم ًّ  ، اًمقضمقب شم٘م٤مسمؾ اًمتل حسم٤مٓصٓمال اًم

 قمغم دًمٞمؾ ي٘مؿ لَ  وم٢مذا ، ًمٚمٜمّدب أو ًمٚمقضمقب شمٙمقن أن ُمـ أقمؿّ  واًمّٓمري٘م٦م

 .اًمٜمّدب سم٘مل اًمقضمقب

 افّصالة ؿبؾ سؽكَ  ومـ,  سؽـ  اف أصوب ؾؼد سؽـوكُ  سؽوكَ : ) ؿقفف 

 ًمٜمٗمًف ذسمح وم٢مٟمام ، اًمّمالة ىمٌؾ كوحَّ  ُمـ "ذم رواي٦م هلام  ( فف سؽكُ  ؾال

 ."اعمًٚمٛملم  ؾمٜم٦م وأص٤مب ، ٟمًٙمف شمؿ وم٘مد ةاًمّمال سمٕمد ذسمح وُمـ ،

 ُمـ ظم٤مّص  ٟمقع ذم ويًتٕمٛمؾ،  اًمّذسمٞمح٦م سمف ويراد يٓمٚمؼ اًمٜمًّؽو

 .ٟم٤مؾمؽ ومالن ي٘م٤مل،  أقمؿّ  وهق اًمٕم٤ٌمدة سمٛمٕمٜمك ويًتٕمٛمؾ ، اعمراىم٦م اًمّدُم٤مء
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 وسم٤معمٕمٜمك اًمّث٤مًم٨م سم٤معمٕمٜمك اًمؼماء طمدي٨م ذم اؾمتٕمٛمؾ وىمد ، قم٤مسمد:  أي

 ُمـ:  أي ." ًمف ٟمًؽ ومال اًمّّمالة ٌؾىم ٟمًؽ ُمـ " ىمقًمف ذم أيْم٤مً  إّول

 .إوحّٞم٦م قمـ ي٘مع ٓ:  أي .ًمف ذسمح ومال اًمّّمالة ىمٌؾ ذسمح

 اًمٞم٤مء وختٗمٞمػ اًمٜمّقن سمٙمن وهق(  ٍ كقور بـ ُبْردة أبق ؾؼول: ) ؿقفف 

 قمٌٞمد سمـ قمٛمرو ضمّده واؾمؿ،  ه٤مٟمئ واؾمٛمف .راء وآظمره حت٧م ُمـ اعمثٜم٤ّمة

 قمٛمرو سمـ احل٤مرث اؾمٛمف إنّ  : ؿقؾ وؿد ، إٟمّم٤مر طمٚمٗم٤مء ُمـ سمٚمقّي  وهق

 .إصّح  هق وإّول .هٌػمة سمـ ُم٤مًمؽ:  وؿقؾ، 

 اًمؼماء قمـ اًمِّمٕمٌّل  قمـ اجلٕمٗمّل  ضم٤مسمر ـمريؼ ُمـ ُمٜمده اسمـ وأظمرج

 إّٟمام يمثػم ي٤م:  وىم٤مل ، يمثػماً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومًاّمه ىمٚمٞمالً  ظم٤مزم اؾمؿ يم٤من : ىم٤مل

 .وٕمٞمػ وضم٤مسمر ، سمٓمقًمف اًم٤ٌمب طمدي٨م ذيمر صمؿّ  .صالشمٜم٤م سمٕمد ٟمًٙمٜم٤م

،  اصمٜمتلم ؾمٜم٦م إمم وقم٤مش،  واعمِم٤مهد وسمدراً  اًمٕم٘م٦ٌم ؿمٝمد ممّـ سُمْردة وأسمق

 ( ).احلدود ذم طمدي٨م اًمٌخ٤مرّي  ذم وًمف ، وأرسمٕملم مخس:  وؿقؾ

 أيمؾ سُمْردة أسم٤م أنّ ومٞمف  ( ورشٍب  أـؾٍ  يقمُ  افققمَ  أنّ  وظرؾً: ) ؿقفف 

 قمـ دمزئ ٓ ذسمحٝم٤م اًمتل أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص ًمف ومٌلّم  ، اًمٜمّحر يقم اًمّّمالة ىمٌؾ

 .ُمٜمٝم٤م إيمؾ قمغم وأىمّره .٦مإوحٞمّ 

 يم٤من : ىم٤مل،  سمريدة طمدي٨م ُمـ واحل٤ميمؿ اًمؽّمُمذّي  ذم ورد ُم٤م وأُّم٤م

 إوحك يقم يٓمٕمؿ وٓ ، يٓمٕمؿ طمّتك اًمٗمٓمر يقم خيرج ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 . ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر قمـ اًمٌّزار قمٜمد وٟمحقه،  ُيّمكمِّ  طمّتك

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمدارىمٓمٜمّل  اًمّٓمؼماينّ  وروى ًّ  ُمـ : ىم٤مل قم  ٜم٦ّماًم

_______________ 
 (. 023)ؿ ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذم احلدود سمرىم( 6)
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 أن ىمٌؾ ؿمٞمئ٤مً  ويٓمٕمؿ،  اًمّّمدىم٦م خيرج طمّتك اًمٗمٓمر يقم خيرج ٓ أن

  .خيرج

 ٧مدًمَّ  سمام اًمٗم٘مٝم٤مء أيمثر أظمذ وىمد ، ُم٘م٤مٌل  اًمّثالصم٦م إؾم٤مٟمٞمد ُمـ يمؾ   وذم

 .قمٚمٞمف

 اًمقىم٧م ذم اًمٕمٞمديـ ُمـ يمؾ   ذم ملسو هيلع هللا ىلص أيمٚمف وىمع:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ىم٤مل

 ىمٌؾ اًمٗمٓمر ٦مصدىم وم٢مظمراج.  هبام اخل٤مّص٦م صدىمتٝمام إلظمراج اعمنموع

 ُمـ وم٤مضمتٛمٕم٤م.  ذسمحٝم٤م سمٕمد إوحّٞم٦م صدىم٦م وإظمراج.  اعمّمغم إمم اًمٖمدوّ 

 .أظمرى ضمٝم٦مٍ  ُمـ واومؽمىم٤م،  ضمٝم٦مٍ 

 أن ًمف اؾمتح٥ّم  ذسمٌح  ًمف يم٤من ُمـ:  وم٘م٤مل آظمر شمٗمّمٞمالً  بعضفؿ واختور

  .ختػّم  ذسمٌح  ًمف يٙمـ لَ  وُمـ ، ُمٜمف اًمٜمّحر يقم سم٤مٕيمؾ يٌدأ

 حلؿ هق سمؾ أوحّٞم٦م ًمٞم٧ًم:  أي ( حلؿٍ  صوة صوتؽ:  ؾؼول: ) ؿقفف 

 وذم،  " ٕهٚمف ي٘مّدُمف حلؿ هق وم٢مّٟمام " زسمٞمد رواي٦م ذم وىمع يمام سمف يٜمتٗمع

 رء ذاك:  ىم٤مل،  ُمًٚمؿ قمٜمدقمـ اًمِمٕمٌل قمـ اًمؼماء  ومراس رواي٦م

 .ٕهٚمؽ قمّجٚمتف

 اإلضوؾي أنّ  وذفؽ ، " حلؿ ؿم٤مة " ىمقًمف ذم اإلو٤موم٦م اؾمتِمٙمٚم٧م وىمد

 .وفػظّقي معـقّيي:  ؿسامن

 أو زيد يمٖمالم .سم٤مًمالم أو طمديد يمخ٤مشمؿ .سمٛمـ ُم٘مّدرة إُّم٤م:  يؾودعـقيّ 

  .اًمٞمقم ذم رضب ُمٕمٜم٤مه اًمٞمقم يميب .سمٗمل

 وطمًـ زيد يمْم٤مرب .ُمٕمٛمقهل٤م إمم ُمْم٤موم٦م صٗم٦م ومٝمل:  افؾػظّقي وأّمو

 .حلؿ ؿم٤مة ذم اخلٛم٦ًم إىم٤ًمم ُمـ رء يّمّح  وٓ ، اًمقضمف
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 ؿم٤مة ؿم٤مشمف أنّ  ٘مداقمت عَم٤ّم سُمْردة أسم٤م أنّ  زم ئمٝمر واًمذي:  اًمٗم٤ميمٝمّل  ىم٤مل

 همػم ؿم٤مة ىمقًمف ُمقىمع " حلؿ ؿم٤مة " ىمقًمف اجلقاب ذم ملسو هيلع هللا ىلص أوىمع،  أوحّٞم٦م

 .أوحّٞم٦م

،  "قمٜم٤مق ًمٌـ  "وعمًٚمؿ  ( فـو جذظيً  ظـوؿوً  ظـدكو ؾننّ : ) ؿقفف 

 شم٠مًمػ اًمتل اًمّداضمـو،  "ضمذقم٤ًم ُمـ اعمٕمز  داضمٜم٤مً  قمٜمدي إنّ  " وًمٚمٌخ٤مري

ـّ  هل٤م وًمٞمس .وشمًت٠مٟمس اًمٌٞمقت  قمٚمامً  آؾمؿ هذا ص٤مر و عَم٤ّم ، ُمٕملّم  ؾم

 اعمذيّمر ومٞمف وم٤مؾمتقى .قمٜمف اًمقصػ اوٛمحؾَّ  اًمٌٞمقت ي٠مًمػ ُم٤م قمغم

  .واعم١مّٟم٨م

ـ   وصػ هق،  اعمٕمجٛم٦م واًمّذال اجلٞمؿ سمٗمتح .واجلذقم٦م  ُمـ ُمٕملّم  ًمً

ٜم٦م أيمٛمؾ ُم٤م اًمّْم٠من ومٛمـ ، إٟمٕم٤مم هبٞمٛم٦م ًّ :  وؿقؾ .اجلؿفقر ؿقل وهق اًم

  .دوهن٤م

 .تؼديره دم اختؾػ ثؿّ 

 وطمٙمك ، قمنمة : وؿقؾ،  صمامٟمٞم٦م:  وؿقؾ،  أؿمٝمر ٦مؾمتّ  اسمـ:  ؾؼقؾ

  .أؿمٝمر ؾمٌٕم٦م أو أؿمٝمر ؾمّت٦م اسمـ أّٟمف،  وـقع قمـ اًمؽّمُمذّي 

،  ؾمٌٕم٦م إمم أؿمٝمر ًمًّت٦م جيذع اًمِّم٤مسّملم اسمـ أنّ ،  إظرايبّ  ابـ وظـ

 ُمـ إضمذاقم٤مً  أهع واًمّْم٠من:  ىم٤مل ، قمنمة إمم ًمثامٟمٞم٦مٍ  جيذع اهلرُملم واسمـ

ٜم٦م ذم دظمؾ ُم٤م ومٝمق عمٕمزا ُمـ اجلذع وأُّم٤م ، اعمٕمز ًّ  ُم٤م اًمٌ٘مر وُمـ،  اًمّث٤مٟمٞم٦م اًم

 هذه ذم سملّم  وىمد ، اخل٤مُم٦ًم ذم دظمؾ ُم٤م اإلسمؾ وُمـ،  اًمّث٤مًمث٦م أيمٛمؾ

 .اعمٕمز ُمـ أهّن٤م اًمّرواي٦م

 أهؾ قمٜمد اعمٕمز وًمد ُمـ إٟمثك اًمٜمّقن وختٗمٞمػ اًمٕملم سمٗمتح .واًمٕمٜم٤مق
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 أن تحّ٘م٧ماؾم اًمتل هل اًمٕمٜم٤مق أنّ  زقمٛمف ذم اًمّداودّي  يّم٥م ولَ  ، اًمّٚمٖم٦م

 أهّن٤م " ًمٌـ " سم٘مقًمف سملّم  وأّٟمف .وإٟمثك اًمّذيمر قمغم شمٓمٚمؼ وأهّن٤م،  حتٛمؾ

 .أٟمثك

 " ُمٕمٜمك وم٢منّ  ، احلدي٨م شم٠مويؾ وذم اًمّٚمٖم٦م ٟم٘مؾ ذم همٚمط:  اًمّتلم اسمـ ىم٤مل

ـّ  صٖمػمة أهّن٤م " ًمٌـ قمٜم٤مق   .أُّمٝم٤م شمروع ؾم

 ذسمح سُمْردة أسم٤م أنّ  ، طمثٛم٦م أيب سمـ ؾمٝمؾ ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ووىمع

 سمٕمد ذسمح ُم٤م إوحّٞم٦م إّٟمام:  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  ذًمؽ ومذيمر ، سمًحرٍ  ذسمٞمحتف

 .اعمٕمز ُمـ ضمذقم٦م إَّٓ  قمٜمدّي  ُم٤م:  وم٘م٤مل ، ومْمّح  اذه٥م ، اًمّّمالة

  .احلدي٨م

 ؿم٤ميت ُمـ " عمًٚمؿٍ  رواي٦م ذم ( صوتغ مـ إيلّ  أحّى  هل: ) ؿقفف 

  .وٟمٗم٤مؾمتٝم٤م ًمًٛمٜمٝم٤م ًمميمٚملم وأٟمٗمع حلامً  أـمٞم٥م أهّن٤م:  واعمٕمٜمك ."حلؿ

 ٟمٗمس قمتؼ ُمـ أومْمؾ ٟمٗمًلم قمتؼ أنّ  يمرذُ  سمام هذا اؾمتِمٙمؾ وىمد

 .ُمٜمٝمام أٟمٗمس يم٤مٟم٧م وًمق واطمدة

 ومٞمٝم٤م يٓمٚم٥م إوحّٞم٦م أنّ  .واًمٕمتؼ إوحّٞم٦م سملم سم٤مًمٗمرق:  وأضمٞم٥م

ٛمٞمٜم٦م اًمقاطمدة ومتٙمقن،  اًمٚمحؿ يمثرة ًّ  واًمٕمتؼ .اهلزيٚمتلم ُمـ أومم اًم

 ُمـ أومم آصمٜملم قمتؼ ومٞمٙمقن،  اًمّرىم٦ٌم سمٗمّؽ  اهلل إمم اًمّت٘مّرب ومٞمف يٓمٚم٥م

 .اًمقاطمدة قمتؼ

 يم٤مًمٕمٚمؿ - همػمه قمغم رومٕمتف ي٘متيض وصػ ًمٚمقاطمد قمرض إن .ٟمٕمؿ

 ًمٕمٛمقم .أومم سم٠مّٟمف اعمحّ٘م٘ملم سمٕمض ضمزم وم٘مد - اعمتٕمّدي اًمٗمْمؾ وأٟمقاع

  .ًمٚمٛمًٚمٛملم ٟمٗمٕمف
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 ." ُمًٜم٦ّم ُمـ ظمػم " وهلاي٦م إظمرى ذم اًمٌخ٤مري اًمّرو ذم ووىمع

 ًمٚمٌدل أؾمٜم٤مهن٤م ؾم٘مٓم٧م اًمتل عمًٜم٦ّما أنّ :  اًمّداودّي  قمـ اًمّتلم اسمـ وطمٙمك

ـّ :  اًمّٚمٖم٦م أهؾ وىم٤مل ،  ذات ذم ويٙمقن ، ؾمٜمّف يٚم٘مل اًمذي اًمّثٜمّل  اعمً

ٜم٦م ذم اخلّػ  ًّ ٤مدؾم٦م اًم ًّ ٜم٦م ذم واحل٤مومر اًمّٔمٚمػ ذات وذم،  اًم ًّ  .اًمّث٤مًمث٦م اًم

ـّ  صمٜمّل  ومٝمق .اًمّث٤مًمث٦م ذم اًمِّم٤مة وًمد دظمؾ إذا:  وم٤مرس اسمـ وىم٤مل  .وُمً

 ىم٤مل "ذم رواي٦م هلام  ( بعدك أحدٍ  ظـ زيت وفـ, كعؿ : ؿول ):  ؿقفف

 قمٜمدي إن:  وم٘م٤مل ، ٟمًٙم٤مً  أقمد "وعمًٚمؿ  " ًمٖمػمك شمّمٚمح وٓ،  اذسمحٝم٤م: 

 دمزي وٓ .ٟمًٞمٙمتٞمؽ ظمػم هل:  ىم٤مل .حلؿ ؿم٤ميَت  ُمـ ظمػم هل ًمٌـ قمٜم٤مَق 

 .سمٕمدك أطمد قمـ ضمذقم٦م

 دمزي ٓ صمؿّ  ، ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ أأذسمحٝم٤م " قمٜمد اًمٌخ٤مري ومراس رواي٦م ذم

وًمـ دمزي قمـ أطمد ، اضمٕمٚمٝم٤م ُمٙم٤مهن٤م  "وًمف أيْم٤ًم  " سمٕمدك أطمد قمـ

 ٕطمدٍ  رظمّم٦م ومٞمٝم٤م وًمٞم٧ًم " طمثٛم٦م أيب سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م وذم،  "سمٕمدك 

 .اًمّراوي ُمـ ؿمؽ  . " شمقذم أو دمزي وًمـ"وًمٚمٌخ٤مري ،  " سمٕمدك

 سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ أمحد وقمٜمد،  اًمّثقاب شمٙمٛمؾ:  أي .قذمشمُ  وُمٕمٜمك

 أٟمجز إذا ورم:  ي٘م٤مل ، ؿمؽ   ٓو واو سمٖمػم " شمٗمل وًمـ " أسمٞمف قمـ اًمؼماء

  .أّوًمف سمٗمتح دمزي سمٛمٕمٜمك ومٝمق

 ضمزا ي٘م٤مل ، شم٘ميض:  أي،  ُمٝمٛمقز همػم أّوًمف سمٗمتح " دمزي " وىمقًمف

:  أي(  ؿمٞمئ٤مً  ٟمٗمسٍ  قمـ ٟمٗمٌس  دمزي ٓ)  وُمٜمف ، ىم٣م:  أي يمذا ومالن قمٜمّل

 .قمٜمٝم٤م شم٘ميض ٓ

 ُمقوع ذم واهلٛمز سم٤مًمّْمؿّ  دمزئ ٓ:  ي٘مقًمقن اًمٗم٘مٝم٤مء:  سمّرّي  اسمـ ىم٤مل
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 اًمّْمؿّ  جيقز ًمٙمـ:  ىم٤مل ، اهلٛمز وشمرك سم٤مًمٗمتح واًمّّمقاب،  شم٘ميض ٓ

  .قمٜمؽ أضمزأ ي٘م٤مل ، اًمٙمٗم٤مي٦م سمٛمٕمٜمك واهلٛمز

 قمـ دمزي اًمٌدٟم٦م:  ي٘مقًمقن متٞمؿ سمٜمق:  " إؾم٤مس " ص٤مطم٥م وىم٤مل

 ٓ ) رئـىم وهبام ، أّوًمف سمٗمتح دمزي احلج٤مز وأهؾ ، أّوًمف سمْمؿّ  ؾمٌٕم٦م

 ( ؿمٞمئ٤مً  ٟمٗمسٍ  قمـ ٟمٗمٌس  دمزي

  .أّوًمف وؿّ  ُمٜمع قمغم آّتػوق ٟم٘مؾ ُمـ قمغم شمٕمّ٘م٥م ذاه وذم

 ذم اعمٕمز ُمـ اجلذع سم٢مضمزاء سُمْردة أيب ختّمٞمص احلدي٨م هذا وذم

 أيب ًمٖمػم ذًمؽ سمٜمٔمػم اًمّتٍميح أطم٤مدي٨م قمّدة ذم وىمع ًمٙمـ ، إوحّٞم٦م

 ي٘مًٛمٝم٤م همٜمامً  أقمٓم٤مه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنَّ ،  قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم طمدي٨م ومٗمل ، سُمْردة

 أٟم٧م وح:  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ومذيمره ، قمتقد ومٌ٘مل ، وح٤مي٤م صح٤مسمتف قمغم

 ." سمٕمدك ٕطمدٍ  ومٞمٝم٤م رظمّم٦م وٓ "زاد اًمٌٞمٝم٘مّل ،  ( )"سمف

 ًمٕم٘م٦ٌم رظمّم٦م هذا يم٤من .حمٗمقفم٦م اًمّزي٤مدة هذه يم٤مٟم٧م إن:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل

  .سُمْردة ٕيب رظّمص يمام

 وم٠مهّيام ، قمٛمقم صٞمٖم٦م ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم ٕنّ  ، كظرٌ  اجلؿع هذا ودم:  ىمٚم٧م

 .ًمٚمّث٤مين اًمقىمقع اٟمتٗم٤مء ىمت٣ما أظمر قمغم شم٘مّدم

 أو ، واطمد وىم٧م ذم ُمٜمٝمام ًمٙمؾ   صدر ذًمؽ إنّ :  ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤م وأىمرب

 ُم٤مٟمع وٓ ، ًمٚمّث٤مين اخلّمقصّٞم٦م سمثٌقت ٟمًخ٧م إّول ظمّمقصّٞم٦م شمٙمقن

ٞم٤مق ذم ي٘مع لَ  ّٕٟمف،  ذًمؽ ُمـ ًّ  .سحي٤مً  ًمٖمػمه اعمٜمع اؾمتٛمرار اًم

_______________ 
ُمـ ـمريؼ اًمٚمٞم٨م قمـ يزيد سمـ أسمك (  6426)وُمًٚمؿ (  6033)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .طمٌٞم٥م قمـ أيب اخلػم قمـ قم٘م٦ٌم سمف
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 اإلؿمٙم٤مل اهذ قمـ - اًم٘مرـمٌّل  وشمٌٕمف - اًمّتلم اسمـ اٟمٗمّمؾ وىمد

ـّ  يمٌػم يم٤من اًمٕمتقد يٙمقن أن سم٤مطمتامل ًّ  ذًمؽ ىم٤مل ًمٙمٜمّف ، جيزي سمحٞم٨م اًم

 .ًمف شم٘مع لَ  آظمره ذم اًمتل اًمّزي٤مدة أنّ  قمغم سمٜم٤مء

  .اًمٕمتقد ذم اًمّٚمٖم٦م أهؾ ًم٘مقل ُمّم٤مدُمتف ُمع وضمقده٤م ُمع ُمراده يتؿّ  وٓ

ؽ ًّ  وًمٞمس ، اًمّزي٤مدة ومْمّٕمػ اًمّتلم اسمـ سمٙمالم اعمت٠مظّمريـ سمٕمض ومت

 ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  قمٜمد وم٢مهّن٤م ، اًمّّمحٞمح خمرج ُمـ ظم٤مرضم٦م وم٢مهّن٤م ، سمجّٞمدٍ 

 ومٜمقن وؾم٤مئر واًمٗم٘مف احلٗمظ ذم اًمٙم٤ٌمر إئّٛم٦م أطمد - اًمٌقؿمٜمجّل  اهلل قمٌد

ٜمد اًمٚمٞم٨م قمـ سمٙمػم سمـ حيٞمك قمـ رواه٤م - اًمٕمٚمؿ ًّ  ؾم٤مىمف اًمذي سم٤مًم

 .اًمٌخ٤مرّي 

 سمـ قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ " ًمٚمجقزىمّل  اعمّتٗمؼ " ذم احلدي٨م رأي٧م وًمٙمٜمّل

 حيٞمك قمـ يمالمه٤م ُمٚمح٤من سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد ـمريؼ وُمـ،  اًمقاطمد قمٌد

 إن:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىمقل ذم اًمّنّ  هق ومٝمذا ، ومٞمف اًمّزي٤مدة وًمٞم٧ًم .سمٙمػم سمـ

 راوهي٤م قمغم دظمؾ يٙمقن أن ظمٌم اًمّتٗمّرد رأى عَم٤ّم ومٙم٠مّٟمف ، حمٗمقفم٦م يم٤مٟم٧م

 .طمدي٨م ذم طمدي٨م

 أو رسمٕم٦مأ اًمّرظمّم٦م هلؿ صمٌت٧م اًمذيـ أنّ  .سمٕمْمٝمؿ يمالم ذم وىمع وىمد

 وردت اًمتل إطم٤مدي٨م وم٢منّ  ، سمٛمِمٙمؾٍ  وًمٞمس اجلٛمع واؾمتِمٙمؾ ، مخ٦ًم

 اًمّّمحٞمحلم ذم سُمْردة أيب ىمّّم٦م ذم إَّٓ  سم٤مًمٜمّٗمل اًمّتٍميح ومٞمٝم٤م ًمٞمس ذًمؽ ذم

  .اًمٌٞمٝم٘مّل  ذم قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم ىمّّم٦م وذم، 

٤ٌّمن اسمـ وصّححف .وأمحد داود أسمق أظمرج وم٘مد .ذًمؽ قمدا وأُّم٤م  ُمـ طم

 وّح :  وم٘م٤مل،  ضمذقم٤مً  قمتقداً  أقمٓم٤مه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  نّ أ ، ظم٤مًمد سمـ زيد طمدي٨م
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 .سمف ومْمّحٞم٧م ، سمف وّح  .ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ سمف أوم٠موّحل ضمذع إّٟمف:  وم٘مٚم٧م ، سمف

 .أمحد ًمٗمظ

٤ٌّمن اسمـ صحٞمح وذم ٤ٌّمد ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف واسمـ طم  قمـ متٞمؿ سمـ قم

 وم٠مُمره ، إوحك يقم يٖمدو أن ىمٌؾ أوحّٞمتف ذسمح أّٟمف،  أؿم٘مر سمـ قمقيٛمر

  .أظمرى أوحّٞم٦م يٕمٞمد أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ "إوؾمط" اًمّٓمؼماينّ  وذم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، قم

 .سمف يْمّحل أن وم٠مُمره،  اعمٕمز ُمـ ضمذقم٤مً  وىّم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد أقمٓمك

 وٕمػ ؾمٜمده وذم .قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ احل٤ميمؿ وأظمرضمف

ي٤م :  ىم٤مل رضمالً  أنّ  ، هريرة أيب طمدي٨م ُمـ واحل٤ميمؿ يٕمغم وٕيب

 ؾمٛملم اعمٕمز ُمـ ضمذع وهذا،  ُمٝمزول ٠مناًمّْم  ُمـ ضمذع هذا .اهلل رؾمقَل 

 ؾمٜمده وذم .اخلػم هلل وم٢منّ  سمف وّح :  ىم٤مل ؟ سمف أوم٠موّحل .ظمػممه٤م وهق

 .وٕمػ

 وقم٘م٦ٌم سُمْردة أيب طمديثل وسملم إطم٤مدي٨م هذه سملم ُمٜم٤موم٤مة ٓ أّٟمف واحلّؼ 

 ُمـ اجلذع سم٠منّ  اًمنّمع ىمّرر صمؿّ  إُمر اسمتداء ذم ذًمؽ يٙمقن أن ٓطمتامل ،

 .ذًمؽ ذم سم٤مًمّرظمّم٦م وقم٘م٦ٌم سُمْردة أسمق ظمتّص وا ، جيزي ٓ اعمٕمز

 قم٘م٦ٌم ؿم٤مريمقا ه١مٓء أنّ  زقمؿ اًمٜم٤ّمس سمٕمض ٕنّ ،  ذًمؽ ىمٚم٧ُم  وإّٟمام

 ذم ٓ اإلضمزاء ُمٓمٚمؼ ذم وىمٕم٧م إّٟمام واعمِم٤مريم٦م ، ذًمؽ ذم سُمْردة وأسم٤م

 .اًمٖمػم ُمٜمع ظمّمقص

 ُمٓمٚمؼ إَّٓ  طمديثف ذم وًمٞمس،  أؿم٘مر سمـ قمقيٛمر ومٞمٝمؿ زاد ُمـ:  ومـفؿ

  .اًمّّمالة ىمٌؾ حذسم ًمٙمقٟمف اإلقم٤مدة
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 رؾمقل أنّ  ، إٟمّم٤مرّي  زيد أيب طمدي٨م ُمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف ُم٤م وأُّم٤م

 أطمد قمـ ضمذقم٦م دمزي وًمـ .اذسمحٝم٤م:  إٟمّم٤مر ُمـ ًمرضمؾٍ  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  .سمٕمدك

 ُم٤م ويمذا ، إٟمّم٤مر ُمـ وم٢مّٟمف ٟمٞم٤مر سمـ سُمْردة أسمق أّٟمف قمغم ٛمؾحُي  ومٝمذا

 ىمٌؾ ذسمح رضمالً  أنّ  ، ضمحٞمٗم٦م أيب طمدي٨م ُمـ واًمّٓمؼماينّ  يٕمغم أسمق أظمرضمف

 ضمذقم٦م قمٜمدي إنّ :  ىم٤مل ، قمٜمؽ دمزي ٓ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل،  اًمّّمالة

  .سمٕمد دمزي وٓ،  قمٜمؽ دمزي:  وم٘م٤مل ،

 وإن ، وقم٘م٦ٌم سُمْردة ٕيب إَّٓ  اًمٖمػم قمـ وٟمٗمٞمف ٕطمدٍ  اإلضمزاء يث٧ٌم ومٚمؿ

  .أقمٚمؿ واهلل .خمرضم٤مً  أصّح  سُمْردة أيب ومحدي٨م .ىمّدُمتف اًمذي اجلٛمع شمٕمّذر

 احلٙمؿ هبذا سُمْردة أيب اظمتّم٤مص ذم اًمٜمّٔمر يٜمٌٖمل:  اًمٗم٤ميمٝمّل  ىم٤مل

  .وجفغ ومٞمف إنّ :  ىم٤مل اعم٤موردّي  سم٠منّ  وأضمٞم٥م ، ومٞمف اًمّنّ  ويمِمػ

 .وم٤مؾمتثٜمل اًمنّمع اؾمت٘مرار ىمٌؾ يم٤من ذًمؽ أنّ :  أحدمهو

  .ؾمقاه قمّٛمـ ُمّٞمزه ُم٤م ٟمّٞمتف وظمٚمقص ـم٤مقمتف ُمـ قمٚمؿ أّٟمف:  وافّثوين

 ًمٖمػمه ذًمؽ وىمقع ُٓمتٜمع ؾم٤مسم٘م٤مً  يم٤من ًمق فٕٟمّ  ، ٟمٔمرٌ  إّول وذم:  ىمٚم٧م

 ًمٕمددٍ  اإلضمزاء صمٌقت واًمٗمرض ، ًمٖمػمه اإلضمزاء سمٕمدم اًمّتٍميح سمٕمد

  .شم٘مّدم يمام همػمه

 .احلدي٨م وذم

 ىمقل وهق .جيزي ٓ اعمٕمز ُمـ اجلذع أنّ  :وهق افؼقل إول 

 .اجلٛمٝمقر

 وهق ، ُمٓمٚم٘م٤مً  جيقز إوزاقمّل  وص٤مطمٌف قمٓم٤مء قمـ:  افؼقل افثوين
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 .اًمّراومٕمّل  طمٙم٤مه اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ًمٌٕمض وضمف

 اإلمجوع ومحٙمك قمٞم٤مض وأهمرب .همٚمط أو ؿم٤مذّ  وهق:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 .ًمٚمٜمّّص  مُمّم٤مد واإلضمزاء:  ؿقؾ ، اإلضمزاء قمدم قمغم

 ويٙمقن ، همػمه جيد لَ  سمٛمـ ذًمؽ ىمّٞمد ىم٤مئٚمف يٙمقن أن حيتؿؾ وًمٙمـ

 .وضمد ُمـ قمغم حمٛمقًٓ  ذًمؽ ذم ًمف أذن ُمـ همػم قمـ اإلضمزاء ٟمٗمل ُمٕمٜمك

 أهؾ قمٜمد قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ إنّ :  اًمؽّمُمذّي  وم٘م٤مل .اًمّْم٠من ُمـ عُ ذَ اجلَ  ٤موأُمّ 

 ظؿر ابـ قمـ همػمه طمٙمك ًمٙمـ ، وهمػمهؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ

 ُمـ أم اًمّْم٠من ُمـ يم٤من ؾمقاء .ُمٓمٚم٘م٤مً  جيزي ٓ اجلذع أنّ :  وافّزهريّ 

 . همػمه

ـُ  قمٛمر اسمـ قمـ طمٙم٤مه وممّـ  ابـ ؿول وبف،  " إذاف " ذم اعمٜمذر اسم

ٚمػ ُمـ جلامقم٦مٍ  وقمزاه حزم ًّ  .أضم٤مزه ُمـ قمغم اًمّردّ  ذم وأـمٜم٥م،  اًم

 .جيد لَ  سمٛمـ ُم٘مّٞمداً  أيْم٤مً  ذًمؽ يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 يٕمن أن إَّٓ  ُمًٜم٦ّم إَّٓ  شمذسمحقا ٓ : رومٕمف ضم٤مسمر طمدي٨م ومٞمف صّح  وىمد

 واًمٜم٤ًّمئّل  داود وأسمق ُمًٚمؿ أظمرضمف .اًمّْم٠من ُمـ ضمذقم٦م ومتذسمحقا قمٚمٞمٙمؿ

 .وهمػمهؿ

 واًمّت٘مدير ، إومْمؾ قمغم محٚمقه أهّنؿ .اجلؿفقر قمـ اًمٜمّقوّي  ٟم٘مؾ ًمٙمـ

 ُمـ ضمذقم٦م وم٤مذسمحقا قمجزشمؿ وم٢من ، ُمًٜم٦ّم إَّٓ  شمذسمحقا ٓ أن ًمٙمؿ يًتح٥ّم 

  .اًمّْم٠من

 ، دمزي ٓ وأهّن٤م اًمّْم٠من ُمـ اجلذقم٦م سمٛمٜمع شمٍميح ومٞمف وًمٞمس:  ىم٤مل

 ٕنّ  ، فم٤مهره قمغم ًمٞمس احلدي٨م أنّ  قمغم إّمي أمجعً وىمد:  ىم٤مل
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 وابـ ، وقمدُمف همػمه وضمقد ُمع اًمّْم٠من ُمـ اجلذع جيّقزون اجلؿفقر

 .شم٠مويٚمف ومتٕملّم  ، وقمدُمف همػمه وضمقد ُمع يٛمٜمٕم٤مٟمف .وافّزهريّ  ظؿر

 .ىمري٤ٌمً  اعم٤موٞم٦م إطم٤مدي٨م ًمٚمجٛمٝمقر ويدّل :  ىمٚم٧م

 ُمـ اجلذع جيقز:  رومٕمف أسمٞمٝم٤م قمـ هالل سمٜم٧م هالل أمّ  طمدي٨م ويمذا

 ي٘م٤مل ؿٍ ؾمٚمٞم سمٜمل ُمـ رضمؾ وطمدي٨م ، ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف .أوحّٞم٦م اًمّْم٠من

 .اًمّثٜمّل  ُمٜمف يقذّم  ُم٤م يقذّم  اجلذع إنّ :  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، جم٤مؿمع ًمف

 لَ  ًمٙمـ ، آظمر وضمف ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  وأظمرضمف ، ُم٤مضمف واسمـ داود أسمق أظمرضمف

 .ُمزيٜم٦م ُمـ رضمؾ أّٟمف قمٜمده وىمع سمؾ ، اًمّّمح٤ميبّ  يًؿّ 

 ُمع وّحٞمٜم٤م : قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ طمٌٞم٥م سمـ اهلل قمٌد سمـ ُمٕم٤مذ وطمدي٨م

 ، ىمقّي  سمًٜمدٍ  اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف .اًمّْم٠من ُمـ سمجذعٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .اًمّْم٠من ُمـ اجلذقم٦م إوحّٞم٦م ٟمٕمٛم٧م : رومٕمف هريرة أيب وطمدي٨م

  .وٕمػ ؾمٜمده وذم .اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف

 دم - اجلؿفقر وهؿ - افّضلن مـ اجلذع بنجزاء افؼوئؾقن واختؾػ

 .آراء ظذ فـ  ش

 قمٜمد إصّح  هقو .اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم ودظمؾ ؾمٜم٦م أيمٛمؾ ُم٤م أّٟمف:  أحدهو

 .اًمّٚمٖم٦م أهؾ قمٜمد إؿمٝمر وهق،  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م

 . واحلٜم٤مسمٚم٦م احلٜمٗمّٞم٦م ىمقل ٟمّمػ:  ثوكقفو

 قمـ احلٜمٗمّٞم٦م ُمـ " اهلداي٦م " ص٤مطم٥م وطمٙم٤مه .أؿمٝمر ؾمٌٕم٦م:  ثوفثفو

 . اًمّزقمٗمراينّ 

 . ويمٞمع قمـ اًمؽّمُمذّي  طمٙم٤مه ؾمٌٕم٦م أو ؾمّت٦م:  رابعفو
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 أو،  ؾمٜم٦م ٟمّمػ ًمف قنومٞمٙم .ؿم٤مسّملم سملم شمقًمد ُم٤م سملم اًمّتٗمرىم٦م:  خومسفو

 . صمامٟمٞم٦م اسمـ ومٞمٙمقن هرُملم سملم

 . قمنم اسمـ:  شودشفو

 إّٟمف:  وىم٤مل،  اًمٕمريبّ  اسمـ طمٙم٤مه . قمٔمٞمامً  يٙمقن طمّتك جيزي ٓ:  شوبعفو

 .سم٤مـمؾ ُمذه٥م

 قمٔمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م إذا إّٟمف:  " اهلداي٦م " ص٤مطم٥م ىم٤مل وىمد ، ىم٤مل يمذا

 .أضمزأت .سمٕمٞمدٍ  ُمـ اًمٜم٤ّمفمر قمغم اؿمتٌٝم٧م سم٤مًمّثٜمّٞم٤مت اظمتٚمٓم٧م ًمق سمحٞم٨م

ٜم٦م ىمٌؾ أضمذع ًمق:  افّشوؾعّقي مـ افعّبوديّ  وؿول ًّ  ؾم٘مٓم٧م:  أي،  اًم

ٜم٦م مت٧ّم ًمق يمام أضمزأ أؾمٜم٤مٟمف ًّ  إُّم٤م يم٤مًمٌٚمقغ ذًمؽ ويٙمقن،  جيذع أن ىمٌؾ اًم

ـّ  ًّ  . سم٤مٓطمتالم وإُّم٤م سم٤مًم

ٜم٦م اؾمتٙمٛمؾ ُم٤م اجلذع:  افبغقيّ  ؿول وهؽذا ًّ  واهلل ، ىمٌٚمٝم٤م ضمذع أو اًم

 .أقمٚمؿ

 إوحّٞم٦م اًمتزم ُمـ قمغم إوحّٞم٦م بوضمق قمغم٤محلدي٨م سم واؾمتدل

 .سمف يْمّحل ُم٤م وم٠مومًد

 ًمٞمٚمزم إومم ىمٞمٛم٦م إمم ًمتٕمّرض يمذًمؽ يم٤من ًمق سم٠مّٟمف:  اًمّٓمح٤موّي  ورّده

 ضمٝم٦م قمغم يم٤من سم٤مإلقم٤مدة إُمر أنّ  قمغم دلَّ  ذًمؽ يٕمتؼم لَ  ومٚماّم  ، سمٛمثٚمٝم٤م

  .اإلقم٤مدة وضمقب قمغم ٓ إوحّٞم٦م ذم جيري ُم٤م سمٞم٤من وومٞمف،  اًمٜمّدب

  .شم٘مّدم ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ ٨ماحلدي وذم

 سمٕمض خيّص  ىمد وأّٟمف ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم هق إّٟمام إطمٙم٤مم ذم اعمرضمع أنّ 

 .قمذر سمٖمػم يم٤من وًمق ُمٜمف همػمه ويٛمٜمع سمحٙمؿٍ  أُّمتف
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 دًمٞمؾ ئمٝمر طمّتك اعمٙمٚمٗملم َجٞمع يٕمؿّ  ًمٚمقاطمد ظمٓم٤مسمف أنّ ومٞمف و

ٞم٤مق ٕنّ  ، اخلّمقصّٞم٦م ًّ :  أي .سمف وّح  سُمْردة ٕيب ىمقًمف سم٠منّ  يِمٕمر اًم

 " ًمف ي٘مقل أن إمم اطمت٤مج ٤معمََ  سمذًمؽ ختّمٞمّمف ُمٜمف يٗمٝمؿ يم٤من وًمق ، سم٤مجلذع

  ." سمٕمدك أطمد قمـ دمزي وًمـ

 احلٙمؿ ذم سمف همػمه إحل٤مق ىمٓمع ذًمؽ وم٤مئدة شمٙمقن أن:  وحيتؿؾ

  .ىمقّي  وهق،  اًمٚمٗمظ جمّرد ُمـ ُم٠مظمقذ ذًمؽ أنّ  ٓ .اعمذيمقر

 وذم " ٟمًٙم٤مً  أقمد " ًمٗمظ وذم " أظمرى ُمٙم٤مهن٤م اذسمح " سم٘مقًمف واؾمتدل

 سم٤مٕوحّٞم٦م سم٤مُٕمر اعمٍّمطم٦م إًمٗم٤مظ ُمـ ذًمؽ وهمػم " هب٤م وّح  " ًمٗمظ

 .إوحّٞم٦م وضمقب قمغم

 وإّٟمام ، ذًمؽ ُمـ رء ذم طمّج٦م وٓ:  " اعمٗمٝمؿ " ذم اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 ُمـ أو،  يٗمٕمٚمٝم٤م أن أراد عمـ إوحّٞم٦م ُمنموقمّٞم٦م يمٞمٗمّٞم٦م سمٞم٤من اعم٘مّمقد

 ُم٤م شمدارك وضمف ًمف ومٌلّم  ، ضمٝمالً  أو ظمٓم٠م اعمنموع اًمقضمف همػم قمغم أوىمٕمٝم٤م

 ٓ:  أي " سمٕمدك أطمد قمـ دمزي ٓ " ىمقًمف ُمٕمٜمك وهذا ، ُمٜمف ومّرط

 ٓ:  اًمٜمّٗمؾ صالة ذم ي٘م٤مل يمام ، اًمّثقاب وٓ اًم٘مرسم٦م ُم٘مّمقد ًمف حيّمؾ

 .قمقرة وؾمؽم سمٓمٝم٤مرةٍ  إَّٓ  دمزي

 ذيٕم٦م ُمـ إوحّٞم٦م سم٠منّ  ًمٚمقضمقب سمٕمْمٝمؿ اؾمتدل وىمد:  ىم٤مل

 ، سمٛمقضمٌف ٟم٘مقل ّٕٟم٤م ومٞمف طمّج٦م وٓ ، ٤ٌمقمفسم٤مشمّ  أُمرٟم٤م وىمد اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ

 إمم ؾمٌٞمؾ وٓ واضم٦ٌم إسمراهٞمؿ ذيٕم٦م ذم يم٤مٟم٧م أهّن٤م قمغم اًمّدًمٞمؾ ويٚمزُمٝمؿ

 واهلل ، ومٞمٝم٤م اًمتل ًمٚمخّمقصّٞم٦م اًمّذسمٞمح ىمّّم٦م ذم دًٓم٦م وٓ ، ذًمؽ قمٚمؿ

  .أقمٚمؿ
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  .اًمٜمّحر أطمٙم٤مم اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم ذم اًمٜم٤ّمس يٕمٚمؿ اإلُم٤مم أنّ  وومٞمف

 : احلدي٨م  وذم

 قمـ اًمقاطمدة سم٤مًمِّم٤مة إوحّٞم٦م ذم آيمتٗم٤مء ضمقاز:  وهق افؼقل إول

  .اجلٛمٝمقر ىم٤مل وسمف ، سمٞمتف أهؾ وقمـ اًمّرضمؾ

 .يٙمره:  واًمّثقرّي  طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ:  افؼقل افثوين

 واّدقمك ، اصمٜملم قمـ واطمدة سمِم٤مةٍ  يْمّحك أن جيقز ٓ:  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

وّحك قمـ ٟم٤ًمءه سم٤مًمٌ٘مر  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  أنَّ ،  قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمٚمٞمف دلَّ  ُم٤م ٟمًخ

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، 

 .سم٤مٓطمتامل يث٧ٌم ٓ اًمٜمًّخ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ٟمّٞم٦م واومؼ وإن - اًمٕمٛمؾ أنّ  وومٞمف:  َجرة أيب سمـ حمّٛمد أسمق اًمِّمٞمخ ىم٤مل

 اًمٚمحؿ أيمؾ ضمقاز وومٞمف .اًمنّمع وومؼ قمغم وىمع إذا إَّٓ  يّمّح  لَ  - طمًٜم٦م

 ." ٕهٚمف ىمّدُمف حلؿ هق إّٟمام " ًم٘مقًمف إوحّٞم٦م حلؿ همػم ُمـ اًمٕمٞمد يقم

 هلؿ ُم٤م ُمع إوحّٞم٦م ًمٕمٌٞمده ذع ًمٙمقٟمف وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًمّرّب  يمرم وومٞمف

 ذم إضمر هلؿ وم٠مصم٧ٌم ذًمؽ وُمع .وآّدظم٤مر سم٤مٕيمؾ اًمِّمٝمقة ُمـ ومٞمٝم٤م

  ي٠مصمؿ لَ  وإٓ أصمٞم٥م شمّمّدق ُمـ صمؿّ  ، اًمّذسمح

 يٜمٌٖمل ٓ أّٟمف قمغم دًمٞمؾ، احلدي٨م . .أول ُم٤م ٟمٌدأ سمف "وذم ىمقًمف 

  اًمٕمٞمد يقم ذم آؿمتٖم٤مل
ٍ
 ، إًمٞمٝم٤م واخلروج ًمٚمّّمالة اًمّت٠مّه٥م همػم سمٌمء

 ػمـاًمّتٌٙم ذًمؽ وم٤مىمت٣م.  همػمه٤م رءٌ  ىمٌٚمٝم٤م ٗمٕمؾيُ  ٓ أن ٓزُمف وُمـ

  .إًمٞمٝم٤م

 ىم٤مل - ُمّمّٖمرٌ  سم٤معمٕمجٛم٦م وهق - مخػمٍ  سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ أمحدوروى 
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 قمٞمدٍ  يقم اًمٜم٤ّمس ُمع - ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ص٤مطم٥م - سمٍن  سمـ اهلل قمٌد ظمرج :

 وىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع يمٜم٤ّم إنْ  : وىم٤مل،  اإلُم٤مم إسمٓم٤مء وم٠مٟمٙمر كأوح أو ومٓمرٍ 

 أمحد قمـ داود أسمق رواه ويمذا .اًمّتًٌٞمح طملم وذًمؽ،  هذه ؾم٤مقمتٜم٤م ومرهمٜم٤م

 .وصّححف أيْم٤مً  أمحد ـمريؼ ُمـ واحل٤ميمؿ

ٌح٦م صالة وىم٧م:  أي " اًمّتًٌٞمح طملم وذًمؽ " ىمقًمفو ًّ  وهل اًم

 ًمٚمٓمؼماينّ  صحٞمح٦مٍ  رواي٦مٍ  وذم .اًمٙمراه٦م وىم٧م ُم٣م إذا وذًمؽ ، اًمٜم٤ّمومٚم٦م

 ."اًمّْمحك شمًٌٞمح طملم وذًمؽ"

 ـمٚمقع ىمٌؾ ّمغمَّ شمُ  ٓ اًمٕمٞمد أنّ  قمغم افػؼفوء أمجع:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل

  .اًمٜم٤ّمومٚم٦م ضمقاز قمٜمد دمقز وإّٟمام ، ـمٚمققمٝم٤م قمٜمد وٓ اًمِّمٛمس

 ، اًمِّمٛمس ـمٚمقع قمٜمد وىمتٝم٤م أّول أنّ  أـمٚمؼ ُمـ إـمالق:  قمٚمٞمف ويٕمّٙمر

 .؟ ٓ أو والاًمزّ  إمم وىمتٝم٤م يٛمتدّ  هؾ واظمتٚمٗمقا

 وًمٞمس ، هذا سمٍن  سمـ اهلل قمٌد سمحدي٨م اعمٜمع قمغم سمّٓم٤ملٍ  اسمـ واؾمتدل

  .سمٔم٤مهرةٍ  ذًمؽ قمغم دًٓمتف

 اًمٚمحؿ ـمّٞم٥م ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد وأنّ  ، إوحّٞم٦م أُمر شم٠ميمٞمد:  اًمٗمقائد ُمـو

 . همػمه قمغم اجل٤مر وإيث٤مر

 أن ًمف يم٤من اًمّّمدق أُم٤مرة اعمًتٗمتل ُمـ ًمف فمٝمرت إذا اعمٗمتل وأنّ 

 يمالا  يٗمتل أن ضم٤مز واطمدةٍ  ىمْمّٞم٦مٍ  ذم اصمٜم٤من اؾمتٗمت٤مه ًمق طمّتك ، ٞمفقمٚم يًّٝمؾ

 اًمّثٜم٤مء يًتحّؼ  سمام ٟمٗمًف قمـ اعمرء إظم٤ٌمر وضمقاز.  طم٤مًمف يٜم٤مؾم٥م سمام ُمٜمٝمام

 .احل٤مضم٦م سم٘مدر قمٚمٞمف سمف

ؽ ًّ  وىم٧م أّول أنّ  ذم "ومال يذسمح طمتك يٜمٍمف  "سم٘مقًمف  افّشوؾعّقي مت
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 . واخلٓم٦ٌم اًمّّمالة ومراغ ىمدر إوحّٞم٦م

 اًمّّمالة ُمع ُم٘مّمقدشم٤من اخلٓمٌتلم ٕنّ ،  اخلٓمٞم٥م ومراغ ذـمقا وإّٟمام

 جيزي ُم٤م أظمّػ  قمغم واخلٓمٌتلم اًمّّمالة ُم٘مدار ومٞمٕمتؼم ، اًمٕم٤ٌمدة هذه ذم

 ، إوحّٞم٦م قمـ اًمّذسمح أضمزأه ذًمؽ سمٕمد ذسمح وم٢مذا ، اًمِّمٛمس ـمٚمقع سمٕمد

 .ٓ أم أوحّٞمتف اإلُم٤مم ذسمح وؾمقاء ، ٓ أم اًمٕمٞمد صغمَّ  ؾمقاء

 .واًم٤ٌمدي واحل٤مرض اعمٍم أهؾ ذًمؽ ذم ويًتقي

 أوحّٞم٦م دمقز ٓ:  وافّشوؾعلّ  وإوزاظلّ  موفؽ قمـ اًمّٓمح٤موّي  وٟم٘مؾ

 ٓ.  وإوزاقمّل  ُم٤مًمؽ قمـ ُمٕمروف وهق اإلُم٤مم، يذسمح أن ىمٌؾ

 .اًمِّم٤مومٕمّل 

 ، سم٤مًمّّمالة اًمّذسمح شمٕمٚمٞمؼ قمغم شمدّل  إطم٤مدي٨م فمقاهر:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 سم٤مًمّتْمحٞم٦م خم٤مـم٥م قمٚمٞمف قمٞمد صالة ٓ ُمـ أنّ  اًمِّم٤مومٕمّل  رأى عَم٤ّم ًمٙمـ

 .وىمتٝم٤م قمغم اًمّّمالة محؾ

 لَ  وًمق سمٕمده٤م وجيقز ، اًمّّمالة ىمٌؾ ذسمح ٓ:  وافؾقٌ حـقػي أبق ولوؿ

 .واًمٌقادي اًم٘مرى أهؾ وم٠مُّم٤م .اعمٍم سم٠مهؾ ظم٤مٌص  وهق ، اإلُم٤مم يذسمح

 .اًمّث٤مين اًمٗمجر ـمٚمع إذا طمّ٘مٝمؿ ذم إوحّٞم٦م وىم٧م ومٞمدظمؾ

 ٟمحروا وم٢من ، إًمٞمٝمؿ اًم٘مرى ٦مأئٛمّ  أىمرب ٟمحر إذا يذسمحقن: موفؽ ولوؿ

 . أضمزأهؿ ىمٌؾ

  .اًمِّمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اًم٘مرى أهؾ يذسمح:  وربقعي ظطوء ؿولو

 ، إوحّٞم٦م ضم٤مزت اًمّّمالة ُمـ اإلُم٤مم ومرغ إذا:  وإشحوق أمحد ولوؿ

 .سمٕمْمٝمؿ وّٕمٗمف وإن .اًمّدًمٞمؾ طمٞم٨م ُمـ ىمقّي  فؾّشوؾعّقي وجف وهق
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 .أصمٜم٤مئٝم٤م وذم ٓمٌتفظم ىمٌؾ اإلُم٤مم صالة سمٕمد جيقز:  افّثقريّ  ؿقل ومثؾف

 ذم يمام ، اًمّّمالة ُمـ:  أي " يٜمٍمف طمّتك " ىمقًمف يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

  .إظمر اًمّرواي٤مت

 قمـ اًمؼماء سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ أمحد قمٜمد وىمع ُم٤م ذًمؽ ُمـ وأسح

 قمٜمد ضمٜمدب طمدي٨م ذم ووىمع،  " اًمّّمالة سمٕمد اًمّذسمح إّٟمام " رومٕمف أسمٞمف

 ." أظمرى ٤مُمٙم٤مهن ومٚمٞمذسمح ُيّمكمِّ  أن ىمٌؾ ذسمح ُمـ " ُمًٚمؿ

 ُمـ اًمّّمالة ومٕمؾ اقمت٤ٌمر ذم أفمٝمر اًمٚمٗمظ هذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

:  ىم٤مل " اًمّّمالة ىمٌؾ ذسمح ُمـ " ومٞمف ضم٤مء طمٞم٨م:  أي ، اًمؼماء طمدي٨م

 لَ  ُمـ طمّؼ  ذم إوحّٞم٦م دمزئ ٓ أن اىمت٣م فم٤مهره قمغم أضمريٜم٤مه إن ًمٙمـ

 حلدي٨ما هذا سمٔم٤مهر اًمٜم٤ّمس أؾمٕمد ومٝمق أطمدٌ  إًمٞمف ذه٥م وم٢من ، اًمٕمٞمد يّمؾِّ 

 قمداه٤م ُم٤م ويٌ٘مك،  اًمّّمقرة هذه ذم اًمّٔم٤مهر قمـ اخلروج وضم٥م وإَّٓ  ،

  .اًمٌح٨م حمّؾ  ذم

 أن ىمٌؾ " أظمرى رواي٦م ذم ُمًٚمؿ صحٞمح ذم وىمع ىمد سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

  .سم٤مًمِّمّؽ  " ُٟمّمكمِّ  أو ُيّمكمِّ 

 ، اًمّراوي ُمـ ؿمؽ   وهق ، سم٤مًمٜمّقن واًمّث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٞم٤مء إومم:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 شمٕمٚمٞمؼ ذم اًمؼماء طمدي٨م ًمٗمظ ؾم٤موى " ُيّمكمِّ  " سمٚمٗمظ يم٤من اإذ هذا ومٕمغم

  .اًمّّمالة سمٗمٕمؾ احلٙمؿ

 سمٛمثؾ اًمّذسم٤مئح ذم ضمٜمدب طمدي٨م ذم اًمٌخ٤مرّي  قمٜمد وىمع وىمد:  ىمٚم٧م

 ؾم٤مىمف وم٢مّٟمف ، اًمٕمٛمدة ص٤مطم٥م ؾمٞم٤مق يقمهف ُم٤م ظمالف وهق ، اًمؼماء ًمٗمظ

 ًمٗمظ إـمالق وم٢منّ  ، اًمّّمالة ومٕمؾ اقمت٤ٌمر ذم فم٤مهر وهق ، ُمًٚمؿ ًمٗمظ قمغم



 293 باب صالة العيدين   ةالصال كتاب   

 أن ىمٌؾ " ىمقًمف ذًمؽ ُمـ وأفمٝمر ، اًمّٔم٤مهر ظمالف وىمتٝم٤م وإرادة ًمّّمالةا

 اًمّّمالة ُمـ ىمٚمٜم٤م ؾمقاء " ٟمٜمٍمف أن ىمٌؾ " ىمقًمف ويمذا ، سم٤مًمٜمّقن " ُٟمّمكمِّ 

  .اخلٓم٦ٌم ُمـ أم

 ُيّمكمِّ  أن ىمٌؾ ذسمح ُمـ " ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٕمٜمك أنّ :  افّشوؾعّقي بعض واّدقمك

 ّٕٟمف ، اًم٘مقل هذا ُمٙم٤من ُمـ يتقضّمف أن سمٕمد:  أي " أظمرى ُمٙم٤مهن٤م ومٚمٞمذسمح

 ُمـ هذا ومٕمؾ ىمٌؾ ذسمح ُمـ: ىم٤مل ومٙم٠مّٟمف طميه ُمـ سمذًمؽ ظم٤مـم٥م

 ُم٤م خيٗمك وٓ،  ذسمحف سمام يٕمتدّ  ٓ: أي أظمرى، ومٚمٞمذسمح واخلٓم٦ٌم اًمّّمالة

  .ومٞمف

 أيب قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف ُم٤م اًمّٓمح٤موّي  وأورد

 ومت٘مّدم ، يٜم٦مسم٤معمد اًمٜمّحر يقم صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، سمٚمٗمظ ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم

:  ىم٤مل .يٕمٞمدوا أن وم٠مُمرهؿ ٟمحر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  وفمٜمّقا،  ومٜمحروا رضم٤مٌل 

 ىمٌؾ ذسمح رضمالً  أنّ  : سمٚمٗمظ ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد ورواه

 وصّححف .اًمّّمالة ىمٌؾ أطمدٌ  يذسمح أن ومٜمٝمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُيّمكمِّ  أن

٤ٌّمن اسمـ   .طم

 ٟمٌدأ أن ٟمّمٜمع ُم٤م أّول إنّ  " اًمؼماء طمدي٨م ذم ىمقًمف ًمذًمؽ ويِمٝمد

 سمٕمد يدظمؾ اًمّذسمح وىم٧م أنّ  قمغم دال   وم٢مّٟمف. " ومٜمٜمحر ٟمرضمع صمؿّ  ، سم٤مًمّّمالة

  .اإلُم٤مم ٟمحر إمم اًمّت٠مظمػم يِمؽمط وٓ ، اًمّّمالة ومٕمؾ

 ُمً٘مٓم٤مً  ذًمؽ يٙمـ لَ  يٜمحر لَ  ًمق اإلُم٤مم أنّ :  اًمٜمّٔمر ـمريؼ ُمـ وي١مّيده

 جيزئف لَ  ُيّمكمِّ  أن ىمٌؾ ٟمحر اإلُم٤مم أنّ  وًمق ، اًمٜمّحر ُمنموقمّٞم٦م اًمٜم٤ّمس قمـ

  .ؾمقاء إوحّٞم٦م وىم٧م ذم واًمٜم٤ّمس هق أّٟمف قمغم ومدلَّ  ، ٟمحره
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 سم٤مًمّذسمح اًمٜم٤ّمس يِمتٖمؾ ًمئال اإلُم٤مم ىمٌؾ اًمّذسمح يمره إّٟمام: اعُمٝمٚم٥َّم وىم٤مل

 .اًمّّمالة قمـ

 قمقن اسمـُمـ ـمريؼ  "إيامن واًمٜمذور  "وىمع ذم اًمٌخ٤مري ذم : تـبقف 

 ، هلؿ وٞمػ قمٜمدهؿ ويم٤من:  ٤مزبقم سمـ اًمؼماء ىم٤مل:  ىم٤مل اًمِمٕمٌل قمـ

 ىمٌؾ ومذسمحقا ، وٞمٗمٝمؿ ًمٞم٠ميمؾ ، يرضمع أن ىمٌؾ يذسمحقا أن أهٚمف وم٠مُمر

ي٤م :  وم٘م٤مل ، اًمذسمح يٕمٞمد أن وم٠مُمره ، ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ومذيمروا ، اًمّمالة

  .حلؿ ؿم٤ميَت  ُمـ ظمػم هل ، ًمٌـ قمٜم٤مق ، ضمذع قمٜم٤مق قمٜمدي ، اهلل رؾمقَل 

ي٤م :  اًمؼماء ىم٤مل " ٞمكمّ اإلؾمامقم رواي٦م ذم(  اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مل)  ىمقًمف

 احّت٤مد ومٚمقٓ ، ًمٚمؼماء وىمٕم٧م اًم٘مّّم٦م أنّ  ذم سيح وهذا " اهلل رؾمقَل 

ـّ  ، اًمّتٕمّدد ُٕمٙمـ اعمخرج ٜمد ُمّتحدةٌ  اًم٘مّّم٦م ًمٙم ًّ  رواي٦م ُمـ ُمّتحدٌ  واًم

 وىمع ومٙم٠مّٟمف ، اًمِّمٕمٌّل  قمـ اًمّرواة ُمـ وآظمتالف .اًمؼماء قمـ اًمِّمٕمٌّل 

 .وطمذف اظمتّم٤مر اًمّرواي٦م هذه ذم

 قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ؾم١مال ذم ظم٤مًمف ؿم٤مرك اًمؼماء يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 .دمّقزاً  إًمٞمف يمّٚمٝم٤م ومٜم٧ًٌم،  اًم٘مّّم٦م

 ومٜم٥ًم،  واطمدٍ  سمٞم٧ٍم  أهؾ سُمْردة أسمق وظم٤مًمف اًمؼماء يم٤من:  اًمٙمرُم٤مينّ  ىم٤مل

 .اٟمتٝمك .ًمٜمٗمًف وشم٤مرة خل٤مًمف شم٤مرة اًم٘مّّم٦م

 ًممظمر اًم٘مقل ٟم٦ًٌم ومتٙمقن أطمدمه٤م اًمقاطمدة اًم٘مّّم٦م ذم واعمتٙمٚمؿ

 أقمٚمؿ هللوا .جم٤مزّي٦م
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 الحديث التادع والتدطون
 ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  صذ  :  ؿول,   افبجعّ  اهلل ظبد بـ جـدب ظـ - 248

 ؾؾقذبح ُيصع   أن ؿبؾ ذبح مـ:  وؿول,  ذبح ثؿّ  , خطى ثؿّ  , افـّحر يقم

 ( ).اهلل بوشؿ ؾؾقذبح يذبح لَ  ومـ,  مؽوّنو أخرى

 

 اهلل قمٌد سمـ ٜمدبضم هق(   افبجعّ  اهلل ظبد بـ جـدب ظـ: ) ؿقفف 

 ُمـ وهق .ِمٝمقراعم ّمح٤ميباًم .ضمده إمم ٥ًمٟمُ  اًمٌجكم اًمٕمٚم٘مل ؾمٗمٞم٤من سمـ

 ىم٤مًمف .اًمٌٍمة إمم لحتقَّ  صمؿ اًمٙمقوم٦م أهؾ ُمـ ويم٤من .اًمّمح٤مسم٦م صٖم٤مر

 ( ).اًمٙمالسم٤مذي

 قمغم ُمٕمٓمقوم٤مً  وًمٞمس،  اخلٓم٦ٌم َجٚم٦م ُمـ هق ( ذبح مـ:  وؿول: )  ؿقفف

_______________ 
ُمـ ( 6423)وُمًٚمؿ ( 2462،  2642،  6636،  6636،  436)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ٞمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل : سمزي٤مدة ذم أوًمف  ـمرق قمـ إؾمقد سمـ ىمٞمس قمـ ضمٜمدي   ملسو هيلع هللا ىلصوحَّ

ت يقم ، وم٢مذا أٟم٤مس ىمد ذسمحقا وح٤مي٤مهؿ ىمٌؾ اًمّمالة ، ومٚمامَّ اٟمٍمف رآهؿ أوح٤مة ذا

واًمٚمٗمظ  .احلدي٨م  .ُمـ ذسمح ىمٌؾ اًمّمالة: أهنؿ ىمد ذسمحقا ىمٌؾ اًمّمالة ، وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

 ًمٚمٌخ٤مري

ضمٜمدب سمـ قمٌد اهللَّ ، وأهؾ : وأهؾ اًمٌٍمة ي٘مقًمقن : ىم٤مل اسمـ اًمًٙمـ ، أسمق قمٌد اهللَّ ( 6)

وأٟمٙمره  .وي٘م٤مل ًمف ضمٜمدب اخلػم، ؾمٗمٞم٤من همػم ذيؽ وطمده  اًمٙمقوم٦م ي٘مقًمقن ضمٜمدب سمـ

 .اسمـ اًمٙمٚمٌّل 

  .ي٘م٤مل ًمف ضمٜمدب اخلػم ، وضمٜمدب اًمٗم٤مروق ، وضمٜمدب اسمـ أم ضمٜمدب: وىم٤مل اًمٌٖمقّي  

يمٜم٧م قمغم قمٝمد رؾمقل : ىم٤مل زم ضمٜمدب : وذم اًمّٓمؼمايّن ُمـ ـمريؼ أيب قمٛمران اجلقين ، ىم٤مل 

أنَّ ضمٜمدب سمـ ، ريؼ صٗمقان سمـ حمرز وذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ ـم .همالُم٤ًمطمزّوراً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

اَجع زم ٟمٗمرًا ُمـ : قمٌد اهللَّ اًمٌجكم سمٕم٨م إمم قمًٕمس سمـ ؾمالُم٦م زُمـ ومتٜم٦م اسمـ اًمّزسمػم ، ىم٤مل 

ضمٚم٧ًم إمم ضمٜمدب ذم إُم٤مرة : وذم اًمّٓمؼمايّن ُمـ ـمريؼ احلًـ ، ىم٤مل  .إظمقاٟمؽ

  .ىم٤مًمف ذم اإلص٤مسم٦م .يٕمٜمل اسمـ اًمزسمػم -اعمّمٕم٥م
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 وًمٞمس ، اًم٘مقل وهذا اخلٓم٦ٌم سملم اًمّذسمح ختّٚمؾ يٚمزم ًمئال " ذسمح صمؿّ  " ىمقًمف

 .ىمٌٚمف اًمذي اًمؼماء طمدي٨م سمّٞمٜمف ُم٤م قمغم ذًمؽ اًمقاىمع

 اهلل سمًؿ ىم٤مئالً  ومٚمٞمذسمح:  أي ( بوشؿ اهلل ؾؾقذبح يذبح لَ  ومـ: )  ؿقفف

 ذم اًمّْمٛمػم ُمـ طم٤مل وهق ، سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمؼ واعمجرور ، ُمًّٛمٞم٤مً  أو

 .ًمٜمّقوّي ا وصّححف .احلدي٨م قمٚمٞمف محؾ ُم٤م أومم وهذا " ومٚمٞمذسمح " ىمقًمف

 رواي٦م ذمو،  ( ) " ويمؼّم  ّٛمكوؾَم  " أٟمس طمدي٨م ذم ُم٤م وي١مّيده

 ." اهلل اؾمؿ قمغم ومٚمٞمذسمح ٞمٜم٤مصٚمّ  طمّتك يذسمح لَ  يم٤من وُمـ "ًمٚمٌخ٤مري 

 دملء واًم٤ٌمء ، هلل ومٚمٞمذسمح ُمٕمٜم٤مه يٙمقن أن:  حيتؿؾ:  قمٞم٤مض وىم٤مل

 أن:  وحيتؿؾ ، اهلل سمتًٛمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه يٙمقن أن:  وحيتؿؾ ، اًمالم سمٛمٕمٜمك

 أن:  وحيتؿؾ ، اهلل سمريم٦م قمغم ه:  ي٘م٤مل يمام سم٤مؾمٛمف ُمتؼّميم٤مً  ٜم٤مهُمٕم يٙمقن

  .اهلل سمًٜم٦ّم ومٚمٞمذسمح ُمٕمٜم٤مه يٙمقن

 قمغم اؾمٛمف ّٕٟمف،  اهلل اؾمؿ قمغم يمذا اومٕمؾ .سمٕمْمٝمؿ يمراه٦م وأُّم٤م:  ىم٤مل

  .ومْمٕمٞمٌػ  .رء يمّؾ 

 " اهلل سمًؿ " ىمقًمف ُمٕمٜمك يٙمقن أن:  خومسوً  وجفوً  وحيتؿؾ:  ىمٚم٧م

ٞم٤مق ٕنّ  ، طمٞمٜمئذٍ  اًمّذسمٞمح٦م ذم اإلذن ُمٓمٚمؼ ًّ  ذًمؽ ىمٌؾ اعمٜمع ي٘متيض اًم

 .ادظمؾ:  أي،  اهلل سمًؿ ًمٚمٛمًت٠مذن ي٘م٤مل يمام ، ذًمؽ سمٕمد واإلذن

 َُمـ ىم٤مل "أظمرى ُمٙم٤مهن٤م ومٚمٞمذسمح" ىمقًمف ذم إُمر هبذا اؾمتدل وىمد

 .إوحّٞم٦م سمقضمقب

 صٞمٖم٦م " ذسمح ُمـ " ىمقًمف ذم " ُمـ " صٞمٖم٦م:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

_______________ 
 .ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذطمف ذم يمت٤مب إو٤مطملو .طمدي٨م أٟمس ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  (6)



 297 باب صالة العيدين   ةالصال كتاب   

 ىم٤مقمدة ًمت٠مؾمٞمس ضم٤مءت وىمد ، ُيّمكمِّ  أن ىمٌؾ ذسمح ُمـ يمّؾ  طمّؼ  ذم قمٛمقم

 يًتٜمٙمر اًمٜم٤ّمدرة اًمّّمقرة قمغم ًمذًمؽ وردت إذا اًمٕمٛمقم صٞمٖم٦م وشمٜمزيؾ ،

 إومم هؾ .اًمؽّمّدد سم٘مل .ُمٕمّٞمٜم٦م أوحّٞم٦م ٟمذر سمٛمـ ختّمٞمّمف دسمٕمُ  وم٢مذا ،

 ُمـ أوحّٞم٦م اسمتداء قمغم محٚمف أو،  ُمٕمّٞمٜم٦م أوحّٞم٦م ًمف ؾمٌ٘م٧م ُمـ قمغم محٚمف

  .؟ شمٕمٞملم ؾمٌؼ همػم

 اؿمؽمى ُمـ قمغم سم٤مًمقضمقب عمَِـ ىم٤مل طمّج٦م يٙمقن:  وػإ ؾعذ

 وسمٜمّٞم٦م اًمٚم٤ًمن سم٤مًمتزام دم٥م قمٜمدهؿ إوحّٞم٦م وم٢منّ  ، ـودوفؽّقي إوحّٞم٦م

 .اًمّذسمح وسمٜمّٞم٦م اًمنّماء

 ًمٙمـ ، ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّْمحّٞم٦م أوضم٥م عمـ طمّج٦م ٓ يٙمقن:  افّثوين وظذ

 قمدم قمغم اًمّداًم٦م سم٤مٕدًم٦م سم٤مًمقضمقب ي٘مؾ لَ  ممّـ آٟمٗمّم٤مل طمّمؾ

  .ًمٚمٜمّدب إُمر ومٞمٙمقن ًمقضمقبا

 ، وظمٓمٌتف صالشمف سمٕمد اإلُم٤مم ُمـ اًمّذسمح مشم٘مدُّ  اؿمؽمط ُمـ سمف دلَّ واؾمتَ 

 صدر إّٟمام " أظمرى ُمٙم٤مهن٤م ومٚمٞمذسمح ُيّمكمِّ  أن ىمٌؾ ذسمح ُمـ " ىمقًمف ٕنّ 

 هذه ومٕمؾ ىمٌؾ ذسمح ُمـ:  ىم٤مل ومٙم٠مّٟمف وذسمحف وظمٓمٌتف صالشمف سمٕمد ُمٜمف

  .ذسمحف سمام يٕمتدّ  ومال:  أي ، ومٚمٞمٕمد إُمقر

 اًمّت٘مٞمٞمد عمخ٤مًمٗمتف ، ُمًت٘مٞمؿ همػم اؾمتدٓل وهذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 .سم٤مًمٗم٤مء واًمّتٕم٘مٞم٥م اًمّّمالة سمٚمٗمظ

 يٕمٜمل إطم٤مدي٨م ٧مدًمَّ :  "اجلٝمٛمّٞم٦م قمغم اًمّردّ " ذم مّح٤مد سمـ ٟمٕمٞمؿ ىم٤مل

١مال ، ويمٚمامشمف اهلل سم٠مؾمامء آؾمتٕم٤مذة ذم اًمقاردة ًّ  طمدي٨م ُمثؾ هب٤م واًم

 قمٜمد ويمالمه٤م " أرىمٞمؽ اهلل سمًؿ " ٞمدؾمٕم وأيب ، قم٤مئِم٦م وطمدي٨م ، اًم٤ٌمب
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 .ُمًٚمؿ

 اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد وهمػمهؿ هريرة وأيب وُمٞمٛمقٟم٦م قم٤ٌمدة قمـ اًم٤ٌمب وذم

 لَ  خمٚمقىم٤مً  يم٤من ًمق إذ .خمٚمقق همػم اًم٘مرآن أنّ  قمغم ، ضمٞم٤مد سم٠مؾم٤مٟمٞمد وهمػمه

 وىم٤مل(  سم٤مهلل وم٤مؾمتٕمذ)  شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ، سمٛمخٚمقٍق  يًتٕم٤مذ ٓ إذ .هب٤م يًتٕمذ

 ( )." سم٤مهلل وم٤مؾمتٕمذ اؾمتٕمذت وإذا " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

ٜم٦ّم يمت٤مب " ذم أمحد اإلُم٤مم وىم٤مل ًّ  إنّ :  عمَِـ ىم٤مل اجلٝمٛمّٞم٦م ىم٤مًم٧م " اًم

 ُمٕمف ضمٕمٚمقا طمٞم٨م اًمٜمّّم٤مرى سم٘مقل ىمٚمتؿ ، وصٗم٤مشمف سم٠مؾمامئف يزل لَ  اهلل

 إَّٓ  ػٟمِّم  ومال ، وصٗم٤مشمف سم٠مؾمامئف واطمد إّٟمف ٟم٘مقل سم٠مّٟم٤م:  وم٠مضم٤مسمقا ، همػمه

 وصٗمف(  وطمٞمداً  ظمٚم٘م٧م وُمـ ذرين)  شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام سمّمٗم٤مشمف واطمداً 

 خيرج ولَ ،  وسمٍم وؾمٛمع وأذٟم٤من وقمٞمٜم٤من ًم٤ًمن ًمف يم٤من أّٟمف ُمع سم٤مًمقطمدة

 .إقمغم اعمثؾ وهلل .واطمداً  يمقٟمف قمـ اًمّّمٗم٤مت هبذه

 

_______________ 
واذا ؾمتٕمٜم٧َم : ًمف  ملسو هيلع هللا ىلصواعمِمٝمقر طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم وصّٞم٦ِم اًمٜمٌلِّ  .ل أره هبذا اًمٚمٗمظ( 6)

 .أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد وهمػمه .وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل



 299 باب صالة العيدين   ةالصال كتاب   

 الحديث المـائظ
 ؾبدأ .افعقد يقم ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  مع صفدت:  ؿول,   جوبرٍ  ظـ - 249

ئوً  ؿوم ثؿّ  .يٍ إؿوم وٓ أذانٍ  بال,  اخلطبي ؿبؾ بوفّصالة ـّ ,  باللٍ  ظذ متق

ٌّ ,  تعوػ اهلل بتؼقى ؾلمر رهؿ افـّوس ووظظ,  ضوظتف ظذ وح ـّ  ثؿّ ,  وذ

ـّ  افـّسوء أتك حّتك مه ـّ  ؾقظظف ره ـّ ,  افـّسوء معؼ يو:  وؿول,  وذ

ـّ  .تصّدؿـ ,  افـّسوء يطَ ِش  مـ امرأةٌ  ؾؼومً,  جفـّؿ حطى أـثر ؾنّكؽ

َ :  ؾؼوفً,  اخلّديـ شػعوء ـّ :  ؾؼول؟  اهلل يو رشقَل   ِل  تؽثرن ّٕكؽ

  .افعشر وتؽػرن,  افّشؽوة

ـّ  مـ يتصّدؿـ ؾجعؾـ:  ؿول  مـ باللٍ  ثقب دم يؾؼغ .حؾّقف

ـ  أؿر ـّ  ضتف  ( ).وخقاتقؿف

 وًمٚمٌخ٤مري،  شم٘مّدم اًمٙمالم قمٚمٞمف(  اخلطبي ؿبؾ بوفّصالة ؾبدأ: ) ؿقفف 

 سم٠مّٟمف إؿمٕم٤مرٌ  ومٞمف ."ًمٜم٤ًمء وم٠مشمك ا ٟمزل ومرغ ومٚماّم  ، ظمٓم٥م صمؿّ  ومٌدأ سم٤مًمّمالة "

يم٤من  وىمد،  " ٟمزل " ىمقًمف ي٘متْمٞمف عم٤َِم ُمرشمٗمعٍ  ُمٙم٤منٍ  قمغم خيٓم٥م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمٜمّزول وّٛمـ اًمّراوي ومٚمٕمؾ .( ) إرض قمغم اعمّمغمَّ  ذم خيٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص

_______________ 
ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م ( 336)وُمًٚمؿ ( 406،  463،  466)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

يمالمه٤م قمـ ( واًمٚمٗمظ ًمف ) قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ُمـ ـمريؼ ( 336)وُمًٚمؿ  .خمتٍماً 

 .سمف قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر 

ُمـ ـمريؼ  زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ قمٞم٤مض سمـ قمٌد اهلل (  462) روى اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح  (6)

خيرج يقم اًمٗمٓمر   ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل : سمـ أيب هح قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ، ىم٤مل 

ة ، صمؿ يٜمٍمف ، ومٞم٘مقم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜم٤مس ، وإوحك إمم اعمّمغمَّ ، وم٠مول رء يٌدأ سمف اًمّمال

واًمٜم٤مس ضمٚمقس قمغم صٗمقومٝمؿ ومٞمٕمٔمٝمؿ ، ويقصٞمٝمؿ ، وي٠مُمرهؿ ، وم٢من يم٤من يريد أْن 

 .ي٘مٓمع سمٕمث٤ًم ىمٓمٕمف ، أو ي٠مُمر سمٌمء أُمر سمف ، صمؿ يٜمٍمف
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  .آٟمت٘م٤مل ُمٕمٜمك

 يم٤من ذًمؽ وأنّ ،  اخلٓم٦ٌم أصمٜم٤مء ذم يم٤من ًمٚمٜم٤ًّمء وقمٔمف أنّ  .قمٞم٤مٌض  وزقمؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلص سمف ص  ظم٤م وأّٟمف،  اإلؾمالم أّول ذم

 وهق،  اخلٓم٦ٌم سمٕمد يم٤من ذًمؽ سم٠منّ  اعمٍّمطم٦م هبذه:  اًمٜمّقوّي  وشمٕمّ٘مٌف

 .سم٤مٓطمتامل شمث٧ٌم ٓ واخلّم٤مئص " اًمٜم٤ًّمء وم٠مشمك ٟمزل ومرغ ومٚماّم  " ىمقًمف

وًمٚمٌخ٤مري قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ( إؿوميٍ  وٓ أذانٍ  بال: ) ؿقفف 

 اًمّذال حسمٗمت .َل يٙمـ ُي١مذَّن يقم اًمٗمٓمر وٓ يقم إوحك: وضم٤مسمر ىم٤مٓ 

_______________ 
وهق أُمػم اعمديٜم٦م  -ومٚمؿ يزِل اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ طمتك ظمرضم٧ُم ُمع ُمروان : ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد  

 أشمٞمٜم٤م اعمّمغمَّ إذا ُمٜمؼم سمٜم٤مه يمثػم سمـ اًمّمٚم٧م ، وم٢مذا ُمروان يريد ذم أوحك أو ومٓمر ، ومٚمامَّ  -

ب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري   "احلدي٨م . .أن يرشم٘مٞمف ىمٌؾ أن ُيّمكمِّ ، ومجٌذت سمثقسمف سم٤مب ) وسمقَّ

 ( اخلروج إمم اعمّمغم سمٖمػم ُمٜمؼم 

سم٤مب اخلروج إمم اعمّمغم سمٖمػم : ) ىمقل اًمٌخ٤مري ( :  624: 6)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

يِمػم إمم ُم٤م ورد ذم سمٕمض ـمرق طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اًمذي ؾم٤مىمف ذم هذا اًم٤ٌمب ،  (ُمٜمؼم 

وهق ُم٤م أظمرضمف أمحد وأسمق داود واسمـ ُم٤مضمف ُمـ ـمريؼ إقمٛمش قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ رضم٤مء 

وسمدأ سم٤مخلٓم٦ٌم ىمٌؾ اًمّمالة ، وم٘م٤مم إًمٞمف رضمؾ  .أظمرج ُمرواُن اعمٜمؼم يقم قمٞمد: قمـ أسمٞمف ىم٤مل 

 .٨ماحلدي .ي٤م ُمروان ظم٤مًمٗم٧َم اًمًٜم٦م: وم٘م٤مل 

ذم رواي٦م اسمـ طم٤ٌمن ُمـ ـمريؼ داود سمـ ىمٞمس ( صمؿ يٜمٍمف ومٞم٘مقم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜم٤مس : ) ىمقًمف  

 "وٓسمـ ظمزيٛم٦م ذم رواي٦م خمتٍمة  "ومٞمٜمٍمف إمم اًمٜم٤مس ىم٤مئاًم ذم ُمّماله  "قمـ قمٞم٤مض 

 .ُمٜمؼم ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ُمِمٕمر سم٠مٟمف َل يٙمـ سم٤معْمُّمغم ذم زُم٤مٟمف  "ظمٓم٥م يقم قمٞمد قمغم رضمٚمٞمف 

 "ومٚمؿ يزل اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ طمتك ظمرضم٧ُم ُمع ُمروان  "د ويدلُّ قمغم ذًمؽ ىمقل أيب ؾمٕمٞم 

ورواه قمٛمر سمـ ؿم٦ٌم  .وُم٘مت٣م ذًمؽ أنَّ أول ُمـ اختذه ُمروان ، وىمد وىمع ذم اعمدوٟم٦م عم٤مًمؽ

، أول ُمـ ظمٓم٥م اًمٜم٤مس ذم اعمّمغمَّ قمغم اعمٜمؼم قمثامن سمـ قمٗم٤من :  قمـ أيب هم٤ًمن قمٜمف ىم٤مل 

 .سمٜم٤مه يمثػم سمـ اًمّمٚم٧م، يمٚمَّٛمٝمؿ قمغم ُمٜمؼٍم ُمـ ـملم 

وم٘مد رواه ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ داود سمـ ىمٞمس قمـ ، ذا ُُمٕمْمؾ ، وُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم أصحُّ وه 

أن يٙمقن قمثامن ومٕمؾ ذًمؽ ُمرة صمؿ شمريمف طمتك : وحيتٛمؾ  .قمٞم٤مض ٟمحق رواي٦م اًمٌخ٤مري

 .اٟمتٝمك يمالُمف .وَل يٓمٚمع قمغم ذًمؽ أسمق ؾمٕمٞمد ، أقم٤مده ُمروان 
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 .اًمِّم٠من وٛمػم واًمّْمٛمػم،  ًمٚمٛمجٝمقل اًمٌٜم٤مء قمغم

  قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿ
ٍ
 ضم٤مسمرٍ  قمـ قمٓم٤مء

 حيٞمك رواي٦م وذم  .رء وٓ إىم٤مُم٦م وٓ اًمٕمٞمد يقم ًمٚمّّمالة أذان ٓ :  ىم٤مل

  قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ اًم٘مّٓم٤من
ٍ
٤ٌّمسٍ  اسمـ أنّ ،  قمٓم٤مء  ٓ : اًمّزسمػم ٓسمـ ىم٤مل قم

 ( ).قمٜمف ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف .شم٘مؿ وٓ ٤مهل شم١مّذن

٤ٌّمسٍ  اسمـ قمـ ـم٤موسٍ  ـمريؼ ُمـ داود وٕيب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ، قم

 .صحٞمٌح  إؾمٜم٤مده .إىم٤مُم٦مٍ  وٓ أذانٍ  سمال اًمٕمٞمد صغمَّ 

 أيب سمـ ؾمٕمد وقمـ،  ُمًٚمؿٍ  قمٜمد ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر قمـ احلدي٨م وذم

 ."إوؾمط" ذم اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد اًمؼماء وقمـ،  اًمٌّزار قمٜمد وىّم٤مصٍ 

 لَ  : ي٘مقل قمٚمامئٜم٤م ُمـ واطمدٍ  همػم ؾمٛمٕم٧م:  " اعمقـّم٠م " ذم ُم٤مًمٌؽ  وىم٤مل

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زُمـ ُمٜمذ إىم٤مُم٦مٌ  وٓ ٟمداءٌ  إوحك ذم وٓ اًمٗمٓمر ذم يٙمـ

ٜم٦ّم وشمٚمؽ،  اًمٞمقم إمم ًّ  .قمٜمدٟم٤م ومٞمٝم٤م اظمتالف ٓ اًمتل اًم

 أُم٤مم ي٘م٤مل ٓ أّٟمف قمغم " رء وٓ إىم٤مُم٦م وٓ " ضم٤مسمرٍ  سم٘مقل واؾمتدل

 اًمّزهرّي  قمـ اًمّث٘م٦م قمـ اًمِّم٤مومٕمّل  روى ًمٙمـ ، اًمٙمالم ُمـ رءٌ  صالهت٤م

 اًمّّمالة:  ي٘مقل أن اًمٕمٞمديـ ذم اعم١مّذن ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من : ىم٤مل

 .ضم٤مُمٕم٦مٌ 

_______________ 
سمـ ضمري٩م أظمؼمين ُمـ ـمري٘ملم قمـ ا(  332) وُمًٚمؿ (  462) وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري (6)

أٟمف ل يٙمـ ُي١مذَّن ًمٚمّمالة : قمٓم٤مء ، أنَّ اسمـ قم٤ٌمس ، أرؾمؾ إمم اسمـ اًمزسمػم أول ُم٤م سمقيع ًمف 

: ومٚمؿ ي١مذِّن هل٤م اسمـ اًمزسمػم يقُمف ، وأرؾمؾ إًمٞمف ُمع ذًمؽ : يقم اًمٗمٓمر ، ومال شم١مذن هل٤م ، ىم٤مل 

 .زسمػم ىمٌؾ اخلٓم٦ٌمومّمغمَّ اسمـ اًم: إٟمام اخلٓم٦ٌم سمٕمد اًمّمالة ، وإنِّ ذًمؽ ىمد يم٤من ُيٗمٕمؾ ، ىم٤مل 

  .واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ
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 ذًمؽ ًمثٌقت اًمٙمًقف صالة قمغم ( ) اًم٘مٞم٤مس يٕمْمده ُمرؾمٌؾ  وهذا

 .ؾمٞم٠ميت يمام ومٞمٝم٤م

 ٢منوم ، ضم٤مُمٕم٦مٌ  اًمّّمالة أو ، اًمّّمالة:  ي٘مقل أن أطم٥ّم :  افّشوؾعلّ  ؿول

 أو اًمّّمالة قمغم طمّل :  ىم٤مل وم٢من ، أيمرهف لَ  اًمّّمالة إمم هٚمّٛمقا:  ىم٤مل

  .ذًمؽ ًمف يمره٧م همػمه٤م أو إذان أًمٗم٤مظ ُمـ همػمه٤م

  .أيضوً  ؾقفو إذان أحدث مـ أّول دم واختؾػ

 أّٟمف،  اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى

 سمف وم٠مظمذ:  وزاد،  ُمثٚمف هرّي اًمزّ  قمـ اًمّث٘م٦م قمـ اًمِّم٤مومٕمّل  وروى ، ُمٕم٤موي٦م

  .اعمديٜم٦م قمغم أُّمر طملم احلّج٤مج

 أطمدصمف ُمـ أّول:  اًمّرمَحـ ىم٤مل قمٌد سمـ طمّملم قمـ اعمٜمذر اسمـ وروى

 .سم٤مًمٌٍمة زي٤مدٌ 

  .ُمروان أطمدصمف ُمـ أّول:  اًمّداودّي  وىم٤مل

   ( ).سم٤مخلٓم٦ٌم اًمٌداءة ذم شم٘مّدم يمام أطمدصمف ُمٕم٤موي٦م أنّ  يٜم٤مذم ٓ هذا ويمّؾ 

  .هِم٤ممٌ  أطمدصمف ُمـ أّول:  طمٌٞم٥ٍم  اسمـ وىم٤مل

 سمـ اهلل قمٌد أطمدصمف ُمـ أّول:  ىم٤مل ىمالسم٦م أيب قمـ اعمٜمذر اسمـ وروى

٤ٌّمسٍ  اسمـ أنّ ،  اًمٌخ٤مري ذم وىمع وىمد .اًمّزسمػم  هل٤م ي١مّذن يٙمـ لَ  أّٟمف أظمؼمه قم

_______________ 
، ُمراؾمٞمؾ اًمزهري وٕمٞمٗم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ( :  6/630)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل  (6)

واًم٘مٞم٤مس ٓ يّمحُّ اقمت٤ٌمره ُمع وضمقد اًمٜمصِّ اًمث٤مسم٧ِم اًمدالِّ قمغم أٟمف َل يٙمـ ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

ٜمداء ًمٚمٕمٞمد سمدقم٦م سم٠ميِّ وُمـ هٜم٤م ُيٕمٚمؿ أنَّ اًم، ًمّمالة اًمٕمٞمد أذان وٓ إىم٤مُم٦م وٓ رء  ملسو هيلع هللا ىلص

 .واهلل أقمٚمؿ .ًمٗمٍظ يم٤من

 (  632) رىمؿ  اٟمٔمر طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  (6)
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 اسمـ يٕمٜمل - أّذن سمٞمٜمٝمام ُم٤م ؾم٤مء عَم٤ّم أّٟمف،  اًم٘مّٓم٤من حيٞمك رواي٦م ذم ًمٙمـ ،

 .وأىم٤مم - اًمّزسمػم

ـّسوء أتك حّتك : )ؿقفف  ـّ  اف ـّ  ؾقظظف ره ـّ ىم٤مل ، ذم رواي٦م هلام (  وذ

 طملم اًمٜم٤ًمء ي٠ميت أن أن اإلُم٤مم قمغم أطم٘م٤مً :  ًمٕمٓم٤مء ىمٚم٧م :اسمـ ضمري٩م 

 ٓ هلؿ وُم٤م ، قمٚمٞمٝمؿ حلؼ ذًمؽ إنِّ  ًمٕمٛمري ، ْي إِ :  ىم٤مل ؟ ومٞمذيمرهـ يٗمرغ

  .؟ ذًمؽ يٗمٕمٚمقن

 يؼؾ لَ :  قمٞم٤مٌض  ىم٤مل وهلذا ، ذًمؽ وضمقب يرى يم٤من ظطوءً  أنّ  فم٤مهره

 ُمـ ُم٤مٟمع ٓ:  وىم٤مل .آؾمتح٤ٌمب قمغم ومحٛمٚمف اًمٜمّقوّي  وأُّم٤م .ؽره بذفؽ

 .ُمٗمًدةٌ  ذًمؽ قمغم يؽمشّم٥م لَ  إذا ، سمف اًم٘مقل

رهؿ افـّوس ووظظ : )ؿقفف  ـّ وًمٚمٌخ٤مري قمـ اسمـ  ( مه ثؿّ ,  وذ

 أىمٌؾ صمؿ ، سمٞمده سٚمِّ جُي  طملم إًمٞمف أٟمٔمر يم٠مين ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمرج "قم٤ٌمس 

 .سمالل ُمٕمف اًمٜم٤ًمء ضم٤مء طمتك يِم٘مٝمؿ

 ، ُمٗمٕمقًمف وطمذف ، اعمٙمًقرة اًمالم سمتِمديد " سٚمِّ جُي  طملم " ىمقًمفو

 عَم٤ّم ويم٠مهّنؿ " سمٞمده اًمّرضم٤مل سٚمِّ جُي  " سمٚمٗمظ ُمًٚمؿٍ  رواي٦م ذم صم٤مسم٧ٌم  وهق

 طمّتك سم٤مجلٚمقس وم٠مُمرهؿ آٟمٍماف أرادوا ظمٓمٌتف ُمٙم٤من قمـ اٟمت٘مؾ

 يتٌٕمقه أن أرادوا ًمٕمٚمٝمؿ أو ، َجٞمٕم٤مً  يٜمٍمومقا صمؿّ  طم٤مضمتف ُمـ يٗمرغ

 .ٕمٝمؿومٛمٜم

 وّٛمٝم٤م وجيقز اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح ٗمٕم٦مًَّ اًم (شػعوء اخلديـ : ) ؿقفف 

 .أّوًمف وؿّ :  قمٞم٤مٌض  وطمٙمك .ُمٝمٛمٚم٦مٌ  قملمٌ  سمٕمده٤م اًمٗم٤مء وؾمٙمقن

 ؾمقاد اًمٗمرس ؾمٗمٕم٦م وُمٜمف،  اًمقضمف ذم ؾمقادٌ  هق:  احلريبّ  إبراهقؿ ؿول
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:  وؿقؾ،  صٗمرةٌ :  وؿقؾ،  ؾمقادٌ  يٕمٚمقه٤م محرةٌ :  إصؿعلّ  وظـ،  ٟم٤مصٞمتف

 .اًمقضمف ًمقن خي٤مًمػ ًمقنٌ  : ؿتقبي بـ وؿول. آظمر ًمقنٍ  ُمع ؾمقادٌ 

 إصكمّ  ًمقٟمف همػم قمغم ُمقوٕم٤مً  سمقضمٝمٝم٤م أنّ  وطم٤مصٚمٝم٤م .ُمت٘م٤مرسم٦مٌ  ويمّٚمٝم٤م

ٗمٕم٦م أمحر يم٤من وم٢من،  إصكمّ  اًمٚمقن سمح٥ًم آظمتالف ويم٠منّ ،  ًّ  وم٤مًم

ٗمٕم٦م أسمٞمض يم٤من وإن،  سٌف  ؾمقادٌ  ًّ  أؾمٛمر يم٤من وإن،  صٗمرةٌ  وم٤مًم

ٗمٕم٦م ًّ  .ؾمقادٌ  يٕمٚمقه٤م محرةٌ  وم٤مًم

ٗمع أنّ :  ( ) اًمّٚمٖم٦م ذم اًم٤ٌمرع ص٤مطم٥م وذيمر ًّ  اعمرأة ُمـ اخلّديـ ؾمقاد اًم

 .همػمه أو هبزالٍ  اًمٚمقن شمٖمػّم  ُمٝمٛمٚم٦مٍ  صمؿّ  سمٛمٕمجٛم٦مٍ  واًمِّمحقب،  اًمِّم٤مطم٦ٌم

ٗمٕم٦م وشمٓمٚمؼ،  اخلّديـ ؾمٗمٕم٤مء وُمٜمف ًّ  سمقضمٝمٝم٤م وُمٜمف .اًمٕمالُم٦م قمغم اًم

ٗمع وأصؾ،  اًمٚمقن شمٖمػّم  إمم راضمعٌ  وهق،  همْم٥ٍم  ؾمٗمٕم٦م ًّ  ٝمرٍ سم٘م إظمذ اًم

 .( سم٤مًمٜم٤ّمصٞم٦م ًمٜمًٗمٕم٤مً )  شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف

ٗمع أصؾ إنّ :  ويؼول ًّ ،  همػمه٤م ذم اؾمتٕمٛمؾ صمؿّ ،  سم٤مًمٜم٤ّمصٞم٦م إظمذ اًم

 فـاًمقضم ؾمقاد ُمـ اًمٜم٤ّمر ؾـأه سمٕمالُم٦م ًمٜمٕمٚمٛمٜمّف شمٗمًػمه٤م ذم:  وؿقؾ

 .وٟمحقه

 "ذم رواي٦م هلام  (افخ .. .تصّدؿـ,  افـّسوء معؼ يو:  وؿول : )ؿقفف 

 طملم ىم٤مل صمؿ ، أي٦م(  ي٤ٌميٕمٜمؽ اعم١مُمٜم٤مت ضم٤مءك إذا ًمٜمٌلا أهي٤م ي٤م)  وم٘م٤مل

:  همػمه٤م جيٌف لَ  ، ُمٜمٝمـ واطمدة اُمرأة ىم٤مًم٧م ؟ ذًمؽ قمغم آٟمتـ:  ُمٜمٝم٤م ومرغ

 .اهلل ٟمٌّل  ي٤م : ُمًٚمؿٌ  زاد .ٟمٕمؿ

_______________ 
وًمد  .إؾمامقمٞمؾ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ه٤مرون سمـ قمٞمذون اًمٌٖمدادي اًمٚمٖمقي .هق أسمق قمكم اًم٘م٤مزم (6)

 .062وشمقذم سم٘مرـم٦ٌم ؾمٜم٦م  .633سم٘مٚمٞم٘مال ُمـ دي٤مر سمٙمر ؾمٜم٦م 
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 ، اإلىمرار ُمٜمزًم٦م وشمٜمزيٚمٝم٤م .سمٜمٕمؿ اجلقاب ذم آيمتٗم٤مء قمغم دًٓم٦مٌ  وومٞمف

 ُمـ ُم٤مٟمعٌ  يٛمٜمع ولَ ،  يٜمٙمروا لَ  إذا يم٤مٍف  اجلامقم٦م قمـ اًمقاطمد ضمقاب وأنّ 

  .إٟمٙم٤مرهؿ

 أهّن٤م،  ظم٤مـمري ذم خيتٚم٩م أّٟمف إَّٓ  ، اعمرأة هذه شمًٛمٞم٦م قمغم أىمػ ولَ 

ٙمـ سمـ يزيد سمٜم٧م أؾمامء ًّ  روت وم٢مهّن٤م ، اًمٜم٤ًّمء سمخٓمٞم٦ٌم ٕمرفشمُ  اًمتل اًم

 ُمـ وهمػممه٤م واًمّٓمؼماينّ  اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف طمدي٨ٍم  ذم اًم٘مّّم٦م هذه أصؾ

 ظمرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ، يزيد سمٜم٧م ءأؾمام قمـ طمقؿم٥ٍم  سمـ ؿمٝمر ـمريؼ

ـّ  وأٟم٤م اًمٜم٤ًّمء إمم ـّ  اًمٜم٤ًّمء ُمٕمنم ي٤م:  وم٘م٤مل،  ُمٕمٝم  طمٓم٥م أيمثر إّٟمٙم

َ :  - ضمريئ٦مً  قمٚمٞمف ويمٜم٧ُم  - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٜم٤مدي٧م .ضمٝمٜمّؿ  اهلل ي٤م رؾمقَل  ِل

ـّ :  ىم٤مل ؟  .احلدي٨م .اًمٕمِمػم وشمٙمٗمرن ، اًمٚمٕمـ شمٙمثرن ّٕٟمٙم

 ، واطمدةٌ  اًم٘مّّم٦م وم٢منّ  ، سمٜمٕمؿ أّوًٓ  أضم٤مسمتف اًمتل هل شمٙمقن أن يٌٕمد ومال

  .أقمٚمؿ واهلل .ٟمٔم٤مئره ذم يمام أظمر يذيمره لَ  ُم٤م ذيمر اًمّرواة سمٕمض ومٚمٕمؾَّ 

 وهل - إٟمّم٤مرّي٦م ؾمٚمٛم٦م أمّ  قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ اًمّٓمؼماينّ  روى وىمد

ـّ  أظمذ اًماليت اًمٜمًّقة ذم يم٤مٟم٧م أهّن٤م - اعمذيمقرة أؾمامء  اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم

 اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م أظمذ : طمديثٝم٤م ُمـ ؾمٕمدٍ  وٓسمـ ، احلدي٨م أظمذ ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 .احلدي٨م .ٟمنق وٓ ؿمٞمئ٤مً  سم٤مهلل ٟمنمك ٓ أن ملسو هيلع هللا ىلص

ـَ : ) ؿقفف  ؿ ـّ  أُمرٍ  ومٕمؾ هق (تصد   ُمـ ًممي٦م وُمٜم٤مؾمٌتف،  سم٤مًمّّمدىم٦م هل

 اًمذي اعمٕمروف َجٚم٦م ُمـ ذًمؽ وم٢منّ ، (  ُمٕمروٍف  ذم يٕمّمٞمٜمؽ وٓ)  ىمقًمف

 .سمف أُمرن

 .اًمذم واًمٕمٞم٥م: أي ( وُتؽثرَن افشؽوة : ) ؿقفف 
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 .اًمٜمّٕمٛم٦م يمٗمر وم٤معمراد إطم٤ًمٟمف جيحدن:  أي(  ؽػرنَ وتَ : ) ؿقفف 

 واًمّزضمر اًمّتٖمٚمٞمظ ؾمٌٞمؾ قمغم ورد وإّٟمام،  ُمراد همػم اًمٚمٗمظ وفم٤مهر

 سمٗمٕمؾ ؿمٌٞمٝم٤مً  ومٕمالً  ومٕمؾ وم٤مقمٚمف أنّ  اًمٙمٗمر سم٢مـمالق اعمراد أو ، ذًمؽ ًمٗم٤مقمؾ

  .سم٤مًمّذٟمقب يٙمّٗمرون اًمذيـ فؾخقارج خالؾوً ،  اًمٙمٗمر أهؾ

 عمـ ذًمؽ دون ُم٤م ويٖمٗمر)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق،  قمٚمٞمٝمؿ يردّ  اًم٘مرآن وٟمصُّ 

 ذم سم٤مًمنّمك واعمراد،  اعمٖمٗمرة إُمٙم٤من حت٧م اًمنّمك دون ُم٤م ومّمػّم (  يِم٤مء

 لَ  وًمق،  يم٤مومراً  يم٤من ُمثالً  ملسو هيلع هللا ىلص حمّٛمدٍ  ٟمٌّقة ضمحد ُمـ ٕنّ ،  اًمٙمٗمر أي٦م هذه

 دُ يرِ  وىمد،  خالٍف  بال قمٜمف ُمٜمتٗمٞم٦مٌ  واعمٖمٗمرة،  آظمر إهل٤مً  اهلل ُمع جيٕمؾ

 يٙمـ لَ )  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام اًمٙمٗمر ُمـ أظمّص  هق ُم٤م سمف ويراد كُ اًمنّم 

 ( واعمنميملم اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ يمٗمروا اًمذيـ

،  ُمٕم٤مٍذ  سمٛمٕمٜمك قمِمػمٌ :  ًمف ىمٞمؾ،  اًمّزوج اًمٕمِمػم ( )(  افعشر: ) ؿقفف 

 ُمٕم٤مذ ويمؾ،  اعمٕم٤مذة ُمـ ُم٠مظمقذوهق  .ُم١مايمؾ سمٛمٕمٜمك أيمٞمؾٍ  ُمثؾ

 .دٟملمإ أسمٞمف سمٜمق اًمرضمؾ وقمِمػمة،  قمِمػم

 إيامٟم٤مً  شمًّٛمك يمام اًمّٓم٤مقم٤مت أنّ  ومٞمف:  اًمٕمريبّ  سمـ سمٙمر أسمق اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 يراد ٓ اًمٙمٗمر قمٚمٞمٝم٤م يٓمٚمؼ طمٞم٨م ًمٙمـ،  يمٗمراً  شمًّٛمك اعمٕم٤ميص يمذًمؽ

 . اعمٚم٦م ُمـ اعمخرج اًمٙمٗمر

_______________ 
ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم صالة (  6632) وُمًٚمؿ (  6366) أظمرج اًمٌخ٤مري  (6)

ومٚمؿ أر يم٤مًمٞمقم ُمٜمٔمرًا ىمطُّ ، ورأي٧م أيمثر أهٚمٝم٤م اًمٜم٤ًمء ،  .ورأي٧م اًمٜم٤مر "وومٞمف  .اًمٙمًقف

سمٙمٗمر اًمٕمِمػم ، :  أيٙمٗمرن سم٤مهلل ؟ ىم٤مل : سمٙمٗمرهـ ، ىمٞمؾ : سمَِؿ ي٤م رؾمقَل اهلل ؟ ىم٤مل : ىم٤مًمقا 

َـّ اًمدهر ، صمؿ رأْت ُمٜمؽ ُم٤م : ؿمٞمئ٤ًم ، ىم٤مًم٧م  وسمٙمٗمر اإلطم٤ًمن ، ًمق أطمًٜم٧َم إمم إطمداه

 ."رأي٧م ُمٜمؽ ظمػمًا ىمط 
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،  سمديٕم٦مٍ  ًمدىمٞم٘م٦مٍ  اًمّذٟمقب أٟمقاع سملم ُمـ اًمٕمِمػم يمٗمران وظمصَّ :  ىم٤مل

 أن اعمرأة ُٕمرت ٕطمدٍ  يًجد أن أطمداً  أُمرت ًمق:  ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهل

 وم٢مذا،  اهلل سمحّؼ  اًمّزوضم٦م قمغم اًمّزوج طمّؼ  نرَ وم٘مَ  ( ) " ًمزوضمٝم٤م شمًجد

 يم٤من،  اًمٖم٤مي٦م هذه قمٚمٞمٝم٤م طمّ٘مف ُمـ سمٚمغ وىمد،  زوضمٝم٤م طمّؼ  اعمرأة يمٗمرت

 يمٗمرٌ  ًمٙمٜمّف .اًمٙمٗمر قمٚمٞمٝم٤م يٓمٚمؼ ومٚمذًمؽ،  اهلل سمحّؼ  هت٤موهن٤م قمغم دًمٞمالً  ذًمؽ

 .اٟمتٝمك .اعمٚم٦م قمـ خيرج ٓ

ـَ ؾج : )ؿقفف  ـَ  عؾ ـ   مـ يتصّدؿ  ..(.باللٍ  ثقب دم ؾؼغيُ  حؾّقف

َـّ  ، هٚمؿّ :  ىم٤مل صمؿ ، صمقسمف سمالل ومًٌط "وًمٚمٌخ٤مري  ،  وأُمل أيب ومدا ًمٙم

 .سمالٌل  هق اًم٘م٤مئؾ ." سمالل صمقب ذم واخلقاشمٞمؿ اًمٗمتخ ومٞمٚم٘ملم

 ىمقًمف .واجلٛمع ًمٚمٛمٗمرد هب٤م اًمّتٕمٌػم ذم اًمٗمّمحك اًمّٚمٖم٦م قمغم " ٚمؿّ ه " و

 اًمٗم٤مء سمٙمن " ومدا " وىمقًمف ، اًمٜمّقن وشمِمديد اًمٙم٤مف سمْمؿّ  " َـّ ًمٙمُ  "

  .واًمٗمتخ سمٗمتح آًمٗم٤مء واعمثٜم٤مة ُمـ ومقق وسم٤مخل٤مء واعمٕمجٛم٦م .واًم٘مٍم

 .اٟمتٝمك .اجل٤مهٚمّٞم٦م ذم يم٤مٟم٧م اًمٕمٔم٤مم اخلقاشمٞمؿ اًمٗمتخ:  اًمّرّزاق قمٌد ىم٤مل

  أّي  ذم اًمّرّزاق قمٌد يذيمر لَ 
ٍ
،  صمٕمٚم٥ٌم  ذيمر وىمد ، ٚمٌسشمُ  يم٤مٟم٧م رء

_______________ 
واًمٌٞمٝم٘مل ذم (  3626)  "صحٞمحف"واسمـ طم٤ٌمن ذم (  6664) أظمرضمف اًمؽمُمذي  (6)

ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ (  603)  "اًمٕمٞم٤مل"واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم (  646/ 2)  "اًمٙمؼمى"

 :وزادو إٓ اًمؽمُمذي  . ومذيمره .ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل : قمٛمرو قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة 

 .عم٤ِم قمٔمَّؿ اهلل ُمـ طم٘مف قمٚمٞمٝم٤م

وذم اًم٤ٌمب قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وهاىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمِمؿ وقم٤مئِم٦م واسمـ : ىم٤مل اًمؽمُمذي  

وطمدي٨م أيب  .قم٤ٌمس وقمٌد اهلل سمـ أيب أوذم وـمٚمؼ سمـ قمكم وأم ؾمٚمٛم٦م وأٟمس و اسمـ قمٛمر

ـٌ همري٥ٌم ُمـ هذا اًمقضمف ُمـ طمدي٨م حمٛمد سمـ قمٛمرو قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م  هريرة طمدي٨م طمً

 اٟمتٝمك .ريرةقمـ أيب ه
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ـّ   . اٟمتٝمك .إرضمؾ سمعأص٤م ذم يٚمًٌٜمٝم٤م أهّن

 ُم٤م إمم شمٜمٍمف اإلـمالق قمٜمد ٕهّن٤م،  اخلقاشمٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م قمٓمػ وهلذا

 ذيمر هٜم٤م ُمًٚمؿٍ  قمٜمد ـمرىمف سمٕمض ذم وىمع وىمد ، إيدي ذم يٚمٌس

 .اخلالظمٞمؾ

 ، هل٤م ومّمقص ٓ اًمتل اخلقاشمٞمؿ اًمٗمتخ أنّ ،  إصٛمٕمّل  قمـ:  وحؽل

 .إظمّص  قمغم إقمؿّ  قمٓمػ ُمـ هق هذا ومٕمغم

 سمٕمده٤م اًمّراء وؾمٙمقن اًم٘م٤مف سمْمؿّ  -َجع ىمرط (  ـ  َضتفأؿر: ) ؿقفف 

 ًم١مًم١م ُمع أو وم٤مً ِس ،  ومّْم٦م أو يم٤من ذه٤ٌمً  إذن سمف غمَّ حُي  ُم٤م:  - ُمٝمٛمٚم٦م ـم٤مء

  .ؿمحٛمتٝم٤م قمغم هم٤مًم٤ٌمً  ؼويٕمٚمّ ،  وهمػمه

٤ٌّمس اسمـ وًمٚمٌخ٤مري قمـ ـّ :  ىم٤مل قم  ، سم٤مًمّّمدىم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أُمره

ـّ  ـّ  إمم هيقيـ ومرأيتٝم ـّ  آذاهن  سم٤مًمٞمد اإليامء:  إلهقاءا وُمٕمٜمك،  " وطمٚمقىمٝم

  ، احلٚمؼ إمم إؿم٤مرة أذان ذم أّٟمف فمٝمر وىمد ، ًمٞم١مظمذ اًمٌّمء إمم

 اًمٕمٜمؼ ذم شمقوع وم٢مهّن٤م اًم٘مالئد اعمراد أنّ  ئمٝمر وم٤مًمذي .احلٚمقق ذم وأُّم٤م

 .اًمّّمدر شمدًم٧م إذا حمّٚمٝم٤م يم٤من وإن

 مم٤ّم .وهمػمه اًم٘مرط ومٞمٝم٤م ًمتجٕمؾ اعمرأة أذن صم٘م٥م ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

ـّ  جيقز  .سمف اًمّتزّيـ هل

 أن جيقز سمؾ ، إذن صم٘م٦ٌم ذم اًم٘مرط ووع يتٕملّم  لَ  ّٕٟمف،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ، قمٜمٝم٤م وشمٜمزل إذن حت٤مذي طمّتك ًمٓمٞمٗم٦م سمًٚمًٚم٦مٍ  اًمّرأس ذم يِمٌؽ

ـّ  إٟمٙم٤مره شمرك ُمـ ي١مظمذ إّٟمام ًمٙمـ،  ٛمٜم٤مؾمٚمّ   .قمٚمٞمٝم

ـّ  شمٙمقن أن وجيقز  ُم٤م اًمّدوام ذم ومٞمٖمتٗمر .اًمنّمع جملء ىمٌؾ ٘م٧ٌمصمُ  آذاهن
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 " يَنَّ ذُ أُ  كم  طُم  ـُمِ  أٟم٤مَس  " زرع أمّ  ىمقل وٟمحقه ، آسمتداء ذم تٗمريٖم ٓ
( ) 

  .ذيمرٟم٤م عم٤َِم ومٞمف طمّج٦م وٓ

 بعضفؿ ورّخص،  اًمّّمٌّل  أذن صم٘م٥م اجلؿفقر ـره:  اًم٘مّٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 .إٟمثك ذم

  .ًمٚمّّمٌّل  واًمٙمراه٦م ، ًمٚمّزيٜم٦م أمحد ظـ إٟمثك ذم اجلقاز وضم٤مء:  ىمٚم٧م

 وحيرم،  اعمرأة أذن صم٘م٥م حيرم:  " ٞم٤مءاإلطم " ذم اًمٖمزازمّ  ىم٤مل

  .اًمنّمع ضمٝم٦م ُمـ رء ومٞمف صم٧ٌم إن إَّٓ  قمٚمٞمف آؾمتئج٤مر

٤ٌّمس اسمـ قمـ ضم٤مء:  ىمٚم٧م :  " إوؾمط " ذم اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف ومٞمام قم

ٜم٦ّم ُمـ اًمّّمٌّل  ذم ؾمٌٕم٦م ًّ ٤مسمع ومذيمر .اًم ًّ  وهق .أذٟمف وصم٘م٥م .ُمٜمٝم٤م اًم

:  ىمقهلؿ ذم ٤مسمٜم٤مٕصح ُمًتٜمد ٓ:  اًمِّم٤مرطملم سمٕمض ىمقل قمغم ًتدركيَ 

 .ؾمٜم٦ّم إّٟمف

ـّ : ) ؿقفف   . شم٘مّدم ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ(  وخقاتقؿف

  .اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا وذم

ـّ  اًمٜم٤ًّمء وقمظ اؾمتح٤ٌمب ـّ  اإلؾمالم أطمٙم٤مم وشمٕمٚمٞمٛمٝم  سمام وشمذيمػمه

ـّ  جي٥م ـّ  ويًتح٥ّم  ، قمٚمٞمٝم ـّ  اًمّّمدىم٦م قمغم طمّثٝم  ذم سمذًمؽ وختّمٞمّمٝم

_______________ 
ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م وٛمـ طمدي٨م ـمقيؾ ( 6333)وُمًٚمؿ ( 3340)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ُمِمٝمقر

هق ( أَ ََٟم٤مَس ُمـ طُمكم  أذينَّ ) ىمقهل٤م ( :  662/  66)  "ذح ُمًٚمؿ"ىم٤مل اًمٜمقوي ذم  

، واحْلكُم سمْمؿ احل٤مء ويمنه٤م ًمٖمت٤من ُمِمٝمقرشم٤من ، سمتِمديد اًمٞم٤مء ُمـ أذين قمغم اًمتثٜمٞم٦م 

واًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م احلريم٦م ُمـ يمؾ ؿمئ ُمتدل  ي٘م٤مل ُمٜمف ٟم٤مس يٜمقس ٟمقؾم٤ًم  واًمٜمقس سم٤مًمٜمقن

 .شمتحرك ًمٙمثرهت٤م : أي  .وُمٕمٜم٤مه طمالَّين ىمرـم٦م وؿمٜمقوم٤ًم ومٝمل شمٜمقس .وأٟم٤مؾمف همػمه أٟم٤مؾم٦م

 اٟمتٝمك
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  .عمٗمًدةوا اًمٗمتٜم٦م أُمـ إذا يمٚمف ذًمؽ وحمّؾ  ، ُمٜمٗمردٍ  جمٚمسٍ 

 حيي ٓ أن .احلٙمؿ أو اعمققمٔم٦م ذم اًمٜم٤ًّمء خم٤مـم٦ٌم ذم إدب أنّ  ومٞمفو

 سمالًٓ  ٕنّ  ، وٟمحقه ؿم٤مهدٍ  ُمـ إًمٞمف احل٤مضم٦م شمدقمق ُمـ إَّٓ  اًمّرضم٤مل ُمـ

 .اًمّّمدىم٦م ىمٌض وُمتقزم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ظم٤مدم يم٤من

 .سمٕمده اًمذي دي٨ماحل ذم ؾمٞم٠ميت يمام اعمّمغم إمم اًمٜم٤ًّمء ظمروج وومٞمف

 اًمّّمدىم٦م قمغم اًمٕم٤مُمؾ وُمالـمٗم٦م ، وإمّ  سم٤مٕب ٦ماًمّتٗمدي ضمقاز وومٞمف

  .إًمٞمف يدومٕمٝم٤م سمٛمـ

 .سمف واؾمتدل

 شمقىّمٍػ  همػم ُمـ ُم٤مهل٤م ُمـ اعمرأة صدىم٦م ضمقاز قمغم: وهق افؼقل إول 

 احلٙمؿ وهبذا .يم٤مًمّثٚم٨م ُم٤مهل٤م ُمـ ُمٕملّمٍ  ُم٘مدارٍ  قمغم أو،  زوضمٝم٤م إذن قمغم

  .اجلٛمٝمقر ىم٤مل

 وأدًم٦م .يمٚمف ذًمؽ قمـ آؾمتٗمّم٤مل شمرك اًم٘مّّم٦م ُمـ اًمّدًٓم٦م ووضمف

  .يمثػمة واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اجلٛمٝمقر

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  ومٛمٜمع،  ـم٤موس ظم٤مًمػ:  افؼقل افثوين

،  زوضمٝم٤م إذن سمٖمػم شمٕمٓمل أن هل٤م جيقز ٓ:  ُم٤مًمؽ قمـ:  افؼقل افثوفٌ

 .اًمثٚم٨م ُمـ إَّٓ  رؿمٞمدة يم٤مٟم٧م وًمق

  .اًمت٤مومف اًمٌمء ذم إَّٓ  ُمٓمٚم٘م٤م جيقز ٓ:  اًمٚمٞم٨م قمـ:  افؼقل افرابع

:  رومٕمف ضمده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو سمحدي٨م سًمٓم٤مو واطمت٩م

 داود أسمق أظمرضمف .زوضمٝم٤م سم٢مذن إَّٓ  ُم٤مهل٤م ذم اُمرأة قمٓمٞم٦م دمقز ٓ

 .واًمٜم٤ًمئل
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 قمغم ُم٤مًمؽ ومحٚمٝم٤م. ( ) أصح اًم٤ٌمب وأطم٤مدي٨م:  سمٓم٤مل سمـا وىم٤مل

 .دوٟمف ومام اًمثٚم٨م طمده وضمٕمؾ،  اًمٞمًػم اًمٌمء

ـّ  إنّ :  هذا ذم ي٘م٤مل وٓ:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل  ٕنّ ،  طمْمقراً  ٤مٟمقايم أزواضمٝم

ّـ  شمًٚمٞمؿ ومٞمف ومٚمٞمس ٘مؾٟمُ  وًمق،  يٜم٘مؾ لَ  ذًمؽ ـّ  أزواضمٝم  ُمـ ٕنّ ،  ذًمؽ هل

 اًم٘مقم أنّ  يٜم٘مؾ ولَ ،  سم٢مؾم٘م٤مـمف يٍّمح طمّتك سم٘م٤مؤه وم٤مٕصؾ احلّؼ  ًمف صم٧ٌم

 .اٟمتٝمك .سمذًمؽ ّسطمقا

ـّ  صم٧ٌم وم٢من .دوٟمف ومام اًمّثٚم٨م ُمـ يمقٟمف وأُّم٤م ـّ  جيقز ٓ أهّن  اًمّتٍّمف هل

 .اًمّزي٤مدة ضمقاز قمغم يدّل  ُم٤م اًم٘مّّم٦م هذه ذم يٙمـ لَ  ّثٚم٨ماًم قمغم زاد ومٞمام

ـّ  ّٕٟمف  اًمٕمذاب دواومع ُمـ اًمّّمدىم٦م أنّ  وومٞمف  قمٚمؾ صمؿّ  سم٤مًمّّمدىم٦م أُمره

ـّ  ـّ  ي٘مع عم٤َِم اًمٜم٤ّمر أهؾ أيمثر سم٠مهّن يمام ذم  ذًمؽ وهمػم اًمٜمّٕمؿ يمٗمران ُمـ ُمٜمٝم

  .طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد

 ٜمدوقم ، ضم٤مسمرٍ  طمدي٨م ذم آظمر وضمفٍ  ُمـ ُمًٚمؿٍ  قمٜمد ٟمحقه ووىمع

  .إًمٞمف اإلؿم٤مرة شم٘مّدُم٧م يمام يزيد سمٜم٧م أؾمامء طمدي٨م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل 

_______________ 
سم٤مب ه٦ٌم اعمرأة ًمٖمػم زوضمٝم٤م وقمت٘مٝم٤م ، إذا يم٤من هل٤م زوج )  "صحٞمحف"ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم  (6)

وٓ شم١مشمقا  }: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ( ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ؾمٗمٞمٝم٦م َل جيز ومٝمق ضم٤مئز ، إذا َل شمٙمـ ؾمٗمٞمٝم٦م 

ىمٚم٧م : ُمٜمٝم٤م قمـ أؾمامء ىم٤مًم٧م  .صمؿ روى اًمٌخ٤مري إدًم٦م قمغم اجلقاز .{اًمًٗمٝم٤مء أُمقاًمٙمؿ 

شمّمدىمل ، وٓ : ُم٤م زم ُم٤مل إَّٓ ُم٤م أدظمؾ قمكمَّ اًمزسمػم ، وم٠مشمّمدق ؟ ىم٤مل  .ي٤م رؾمقَل اهلل: 

وٓ حتيص ، ومٞمحيص اهلل قمٚمٞمؽ ، وٓ شمققمل أٟمٗم٘مل ،  "وذم رواي٦م  "شمققمل ومٞمققمك قمٚمٞمؽ 

  .، ومٞمققمل اهلل قمٚمٞمؽ

، ومٚمام يم٤من يقُمٝم٤م اًمذي  ملسو هيلع هللا ىلصوَل شمًت٠مذن اًمٜمٌل ، أهن٤م أقمت٘م٧م وًمٞمدة ، وطمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م  

أوومٕمٚم٧م ؟ ، : أؿمٕمرت ي٤م رؾمقَل اهلل أين أقمت٘م٧م وًمٞمديت ، ىم٤مل : يدور قمٚمٞمٝم٤م ومٞمف ، ىم٤مًم٧م 

ويمذا طمدي٨م  ."قاًمؽ يم٤من أقمٔمؿ ٕضمرك أُم٤م إٟمِؽ ًمق أقمٓمٞمتٝم٤م أظم: ٟمٕمؿ ، ىم٤مل : ىم٤مًم٧م 

  .ه٦ٌم ؾمقدة يقُمٝم٤م ًمٕم٤مئِم٦م 
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 ، ذًمؽ إمم طمّ٘مف ذم اطمتٞم٩م عمـ هب٤م واإلهمالظ اًمٜمّّمٞمح٦م سمذل وومٞمف

  .سم٤مًمٜم٤ًّمء ظم٤مّص٦مٌ  ًمٙمقهن٤م اعمٛمتحٜم٦م آي٦م ًمتالوة إًمٞمف حيت٤مج ُم٤م سمذيمر واًمٕمٜم٤مي٦م

 يم٤من وًمق،  ًمٚمٛمحت٤مضملم إهمٜمٞم٤مء ُمـ اًمّّمدىم٦م ـمٚم٥م ضمقاز وومٞمف

 .حمت٤مٍج  ػمهم اًمّٓم٤مًم٥م

 .اًمّٓمٚم٥م ُمـ قمٚمٞمف اصٓمٚمحقا ُم٤م ضمقاز اًمّّمقومّٞم٦م ُمٜمف وأظمذ

 قمغم ىم٤مدرٍ  همػم أيٙمقن ًمف اعمٓمٚمقب أنّ  ُمـ ومٞمف يِمؽمط ُم٤م خيٗمك وٓ

٥م ًّ   ؟. ُمٜمف ًمف سمدّ  ٓ عم٤َِم أو،  ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّتٙم

ـّ  يٕمزّ  سمام اًمّّمدىم٦م إمم اًمٜمًّقة شمٚمؽ ُم٤ٌمدرة وذم ـّ  ُمـ قمٚمٞمٝم  ُمع طمٚمّٞمٝم

ـّ  رومٞمع قمغم دًٓم٦مٌ  .اًمقىم٧م ذًمؽ ذم احل٤مل وٞمؼ  اًمّديـ ذم ُم٘م٤مُمٝم

ـّ  ـّ  وريض ملسو هيلع هللا ىلص اًمّرؾمقل أُمر اُمتث٤مل قمغم وطمرصٝم  .قمٜمٝم
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 الحديث المـائظ وواحد
 تعـل افـبلّ  - أمركو:  ؿوفً,  إكصورّيي كسقبي ظطّقي أمّ  ظـ - 250

 أن ّقضاحلُْ  وأمر,  دوراخلُْ  وذواِت  افعقاتَؼ  افعقديـ دم كخرج أن - ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ) .غادسؾؿ صذ  مُ  عتزفـيَ 

 مـ رؽْ افبِ  خرجكُ  حّتك,  افعقد يقم كخرج أن ممركُ  ــّو:  فػظٍ  ودم

ـّوس ؽُ ؾقَ  , احلّقض خرجك حّتك,  درهوِخ   بتؽبرهؿ ؾقؽّزن ,ـّ خؾػ اف

 ( ).وضفرتف افققم ذفؽ برـي يرجقن,  بدظوئفؿ ويدظقن

 

  .إٟمّم٤مري٦م احل٤مرث سمٜم٧م(  إكصورّيي كسقبي ظطّقي أمّ  ظـ : )ؿقفف 

 : وؿقؾ .اًمّتّمٖمػم ومٞمٝم٤م واعمِمٝمقر .وُمقطّمدة وُمٝمٛمٚم٦م سمٜمقنٍ  ٞم٦ٌمًٟمُ و

 فٓمَ ٌَ َو  ويمذا،  اًمّنظمّز  قمـ ( ) ذرّ  أيب رواي٦م ذم ذًمؽ وىمع.  أّوًمف سمٗمتح

ػمة" ذم اًمٕمزيز قمٌد سمـ وـم٤مهرُ ،  ُمٕملم سمـ حيٞمك قمـ صٞمكمّ إَ  ًّ  اًم

 ."اهلِم٤مُمّٞم٦م

  " ملسو هيلع هللا ىلصٜم٤م أُمرٟم٤م ٟمٌٞمّ  "وًمٚمٌخ٤مري (  ملسو هيلع هللا ىلص تعـل افـبلّ  .كورَ مَ أَ  : )ؿقفف 

 ، ىم٤مرسم٧م أو،  احلٚمؿ سمٚمٖم٧م ُمـ وهل .قم٤مشمؼ َجع ( افعقاتؼ : )ؿقفف 

_______________ 
ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ (  343) وُمًٚمؿ (  403،  406،  033) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ؾمػميـ قمـ أم قمٓمٞم٦م سمف

ُمـ ـمرق (  343) وُمًٚمؿ (  6624،  402،  406،  463،  063) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري      

 .قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ قمـ أم قمٓمٞم٦م

ُمـ ـمريؼ قم٤مصؿ إطمقل قمـ طمٗمّم٦م (  343) وُمًٚمؿ (  463) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري .قمـ أم قمٓمٞم٦م سمف

 ( 6/663) ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمٌد سمـ أمحد اهلروي (  0) 
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 قمـ قمت٘م٧م اًمتل أو ، أهٚمٝم٤م قمغم اًمٙمريٛم٦م هل أو ، اًمّتزوي٩م اؾمتحّ٘م٧م أو

 .ًمٚمخدُم٦م اخلروج ذم آُمتٝم٤من

 اًمٕمٍم سمٕمد طمدث عم٤َِم ( ) اخلروج ُمـ اًمٕمقاشمؼ يٛمٜمٕمقن يم٤مٟمقا ويم٠مهّنؿ

 اؾمتٛمرار رأت سمؾ،  ذًمؽ ح٤مسم٦ماًمّّم  شمالطمظ ولَ  ، اًمٗم٤ًمد ُمـ إّول

  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  زُمـ ذم قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م قمغم احلٙمؿ

 َجع .اعمٝمٛمٚم٦م واًمّدال اعمٕمجٛم٦م اخل٤مء سمْمؿّ  ( اخلدور وذوات: ) ؿقفف 

 شم٘مٕمد اًمٌٞم٧م ٟم٤مطمٞم٦م ذم يٙمقن ؾمؽم وهق ، اًمّدال وؾمٙمقن سمٙمنه٤م ظمدر

 .وراءه اًمٌٙمر

 أو اخلدور ذوات اًمٕمقاشمؼ "ُمـ رواي٦م أيقب قمـ طمٗمّم٦م  ٌخ٤مريوًمٚم

 سمقاو هق هؾ:  يٕمٜمل "ؿمؽ أيقب  .اخلدور ذواتو اًمٕمقاشمؼ :ىم٤مل 

  .( ) صٗمتف أٟمف قمغم ٕيمثروا .ٓ أو اًمٕمٓمػ

 " اًمؽمُمذي قمٜمد ؾمػميـ اسمـ قمـ زاذان سمـ ُمٜمّمقر رواي٦م ذم ووىمع

 قمٛمقمٌ  واًمٌٙمر اًمٕم٤مشمؼ وسملم ." اخلدور وذوات واًمٕمقاشمؼ إسمٙم٤مر خترج

_______________ 
يمٜم٤م ٟمٛمٜمع قمقاشم٘مٜم٤م أْن خيرضمـ : قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ ىم٤مًم٧م (  063) روى اًمٌخ٤مري  (6)

صم٧م قمـ أظمتٝم٤م ، ويم٤من زوج ذم اًمٕمٞمديـ ، وم٘مِدُم٧ْم اُمرأة ومٜمزًم٧م ىم ٍم سمٜمل ظمٚمػ ، ومحدَّ

صمٜمتل قمنمة همزوة ، ويم٤مٟم٧م أظمتل ُمٕمف ذم ؾم٧م همزوات ، ىم٤مًم٧م  ملسو هيلع هللا ىلصأظمتٝم٤م همزا ُمع اًمٜمٌل 

أقمغم إطمداٟم٤م سم٠مس :  ملسو هيلع هللا ىلصيمٜم٤م ٟمداوي اًمٙمٚمٛمك ، وٟم٘مقم قمغم اعمرى ، وم٠ًمًم٧م أظمتل اًمٜمٌلَّ : 

وًمتِمٝمد اخلػم ، ٤م ًمتٚمًٌٝم٤م ص٤مطمٌتٝم٤م ُمـ ضمٚم٤ٌمهب: إذا ل يٙمـ هل٤م ضمٚم٤ٌمب أن ٓ خترج ؟ ىم٤مل 

سم٠ميب ، : ؟ ىم٤مًم٧م  ملسو هيلع هللا ىلصأؾمٛمٕم٧ِم اًمٜمٌل  .ودقمقة اعمًٚمٛملم ، ومٚمام ىمدُم٧م أم قمٓمٞم٦م ، ؾم٠مًمتٝم٤م

  .احلدي٨م .خيرج اًمٕمقاشمؼ: سم٠ميب ، ؾمٛمٕمتف ي٘مقل : ٟمٕمؿ ، ويم٤مٟم٧م ٓ شمذيمره إٓ ىم٤مًم٧م 

وىمد وىمع اًمِمؽ أيْم٤ًم  .وًمٞم٧ًم صٗم٦ًم ُمًت٘مّٚم٦م .أنَّ ذوات اخلدور صٗم٦ٌم ًمٚمٕمقاشمؼ: أي ( 6)

 .ومِمؽَّ يمام ؿمؽَّ أيقب(  403) هلل سمـ قمقن قمـ اسمـ ؾمػميـ قمٜمد اًمٌخ٤مري ُمـ قمٌد ا
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 .وضمٝمل   وظمّمقٌص 

 رواي٦م ذم ( ادسؾؿغ صذمُ  يعتزفـ نأ ّقضاحلُ  وأمر : )ؿقفف 

  .اًمؼماهمٞم٨م أيمٚمقين ٟمحق وهق " اعمّمغم احلّٞمض ويٕمتزًمـ "ًمٚمٌخ٤مري 

 ًمٞمس ّمغمَّ اعمُْ  ٕنّ  5 اًمٜمّدب قمغم اعمذيمقر إُمر اجلؿفقر ومحؾ

 .دظمقًمف ُمـ احلّٞمض ومٞمٛمتٜمع سمٛمًجدٍ 

 واًمِّمٝمقد واخلروج ، واضم٥م آقمتزال:  وم٘م٤مل اًمٙمرُم٤مينّ  وأهمرب

 .وضمقسمف قمدم شمّمقي٥م اًمٜمّقوّي  قمـ ٟم٘مؾ فيمقٟم ُمع ، ُمٜمدوب

ـّ  ذم احلٙمٛم٦م:  اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل ـّ  ذم أنّ  .اقمتزاهل ـّ  وىمقومٝم  ٓ وه

ـّ  وم٤مؾمتح٥ّم  .سم٤محل٤مل اؾمتٝم٤مٟم٦م إفمٝم٤مر اعُمّمٚمِّٞم٤مت ُمع يّمٚملم  اضمتٜم٤مب هل

 .ذًمؽ

 وذم ، ؾمؽمه٤م:  أي،  اعمٕمجٛم٦م سمٙمن ( خدرهو مـ افبؽر: ) ؿقفف 

 ًمّت٠مٟمٞم٨مسم٤م " ظمدرهت٤م ُمـ " اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  رواي٦م

 أّي٤مم ُمـ وهق اًمٕمٞمد يقم ذم ذًمؽ ٕنّ (  بتؽبرهؿ ؾقؽّزن: ) ؿقفف 

ـّ  ُمـ سمٞمٜمٝمام ُم٤م جل٤مُمع إّي٤مم سم٘مّٞم٦م سمف ويٚمتحؼ ، ُمٜمًك   ُمٕمدوداٍت  أّي٤مُم٤مً  يمقهن

ـّ  سم٤مًمّذيمر إُمر ورد وىمد،    .ومٞمٝم

 يم٤مٟمقا اجل٤مهٚمّٞم٦م أنّ  .إّي٤مم هذه ذم اًمّتٙمٌػم طمٙمٛم٦م:  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل

 ختّمٞمص إمم إؿم٤مرةً  ومٞمٝم٤م اًمّتٙمٌػم ومنمع،  ومٞمٝم٤م تٝمؿًمٓمقاهمٞم يذسمحقن

 اٟمتٝمك  .وضمؾ قمزّ  اؾمٛمف وقمغم .ًمف اًمّذسمح

 :  ُمقاوع ذم اًمٕمٚمامء سملم اظمتالٌف  وومٞمف

 .اًمّّمٚمقات أقم٘م٤مب قمغم اًمّتٙمٌػم ىمٍم ُمـ:  ؾؿـفؿ
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 .اًمٜمّقاومؾ دون سم٤معمٙمتقسم٤مت ذًمؽ ظمّص  ُمـ ومـفؿ

 ، اعمٜمٗمرد ندو وسم٤مجلامقم٦م ، اًمٜم٤ًّمء دون سم٤مًمّرضم٤مل ظمّّمف ُمـ ومـفؿ

 دون اعمٍم وسم٤ًميمـ ، اعم٤ًمومر دون وسم٤معم٘مٞمؿ ، اعم٘مْمّٞم٦م دون وسم٤معم١مّداة

  .اًم٘مري٦م

 ذيمره٤م اًمتل وأصم٤مر ، ًمٚمجٛمٞمع ذًمؽ ؿمٛمقل اًمٌخ٤مرّي  اظمتٞم٤مر وفم٤مهر

 .( ) شم٤ًمقمده

 قمٛمر يم٤من : ىم٤مل،  قمٛمػمٍ  سمـ قمٌٞمد رواي٦م ُمـ ُمٜمّمقرٍ  سمـ ؾمٕمٞمدوم٠مظمرج 

ٌّتف ذم يٙمؼّم  قق أهؾ ويٙمؼّم  داعمًج أهؾ ويٙمؼّم  .سمٛمٜمًك  ىم ًّ  طمّتك ، اًم

  .شمٙمٌػماً  ُمٜمًك  شمرشم٩ّم 

 وهل ، وشمتحرك شمْمٓمرب:  أي .اجلٞمؿ سمتث٘مٞمؾ " شمرشم٩م " وىمقًمف

 .تإصقا رومع اضمتامع ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م

  ضمري٩ٍم  اسمـ ـمريؼ ُمـ " ُمّٙم٦م أظم٤ٌمر " ذم واًمٗم٤ميمٝمّل  اعمٜمذر اسمـ أظمرجو

 وظمٚمػ ، إي٤مم شمٚمؽ سمٛمٜمك ٙمؼمِّ يُ يم٤من  قمٛمر اسمـ أنّ ،  ٟم٤مومعٌ  أظمؼمين

 إي٤مم شمٚمؽ وممِم٤مه ، وجمٚمًف ومًٓم٤مـمف وذم،  ومراؿمف وقمغم،  اًمّمٚمقات

  .َجٞمٕم٤مً 

ـّ  اًمٜم٤ًمء أنَّ ،  "يمت٤مب اًمٕمٞمديـ  "وأظمرج اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم   يٙمؼمنيم

 اًمرضم٤مل ُمع اًمتنميؼ ًمٞم٤مزم اًمٕمزيز قمٌد سمـ وقمٛمر ، قمثامن سمـ أسم٤من ظمٚمػ

_______________ 
صمؿ ذيمر هذه  "وإذا همدا إمم قمروم٦م ، سم٤مب اًمتٙمٌػم أي٤مم ُمٜمك  "ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  (6)

ًمٙمـ  .زي٤مدة قمغم ذًمؽ ِذيمر ُمٞمٛمقٟم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م .أصم٤مر ُمٕمّٚم٘م٦ًم اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم اًمنمح

 .صمره٤م هذا ُمقصقٓول أىمػ قمغم أ: ىم٤مل اسمـ طمجر 
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  .اعمًجد ذم
 قم٘م٥م إي٤مم شمٚمؽ ذم اًمتٙمٌػم وضمقد قمغم أصم٤مر هذه اؿمتٛمٚم٧م وىمد

 ابتدائف دم أيضوً  اختالٌف  وفؾعؾامء،  إطمقال ُمـ ذًمؽ وهمػم اًمّمٚمقات

 .واكتفوئف

 ، قمٍمه ُمـ:  وؿقؾ ، فمٝمره ُمـ : وؿقؾ ، قمروم٦م يقم صٌح ُمـ:  ؾؼقؾ

 إمم آٟمتٝم٤مء ذم:  وؿقؾ .فمٝمره ُمـ : وؿقؾ ، اًمٜمّحر يقم صٌح ُمـ:  وؿقؾ

 إمم:  وؿقؾ ، صم٤مٟمٞمف فمٝمر إمم:  وؿقؾ ، قمٍمه إمم:  وؿقؾ ، اًمٜمّحر يقم فمٝمر

  .قمٍمه إمم:  وؿقؾ ، فمٝمره إمم:  وؿقؾ ، اًمّتنميؼ أّي٤مم آظمر صٌح

 رواه وىمد .آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمّث٤مين إَّٓ  .اًمٜمّقوّي  يمٚمٝم٤م إىمقال هذه طمٙمك

 .ُمًٕمقدٍ  اسمـ أصح٤مب قمـ اًمٌٞمٝم٘مّل 

  ذم يث٧ٌم ولَ 
ٍ
 .طمدي٨ٌم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ ذًمؽ ُمـ رء

 ُمـ أّٟمف،  مسعقدٍ  وابـ ظع   ؿقل اًمّّمح٤مسم٦م قمـ ومٞمف ورد ُم٤م وأصّح 

  .أقمٚمؿ واهلل .وهمػمه اعمٜمذر اسمـ أظمرضمف .ُمٜمًك  أّي٤مم آظمر قمروم٦م يقم صٌح

  .اًمّتٙمٌػم صٞمٖم٦م وأُّم٤م

 شؾامن ظـ صحٞمٍح  سمًٜمدٍ  اًمّرّزاق قمٌد أظمرضمف ُم٤م ومٞمف ورد ُم٤م وم٠مصّح 

 بـ شعقد ظـ ؼؾوكُ ،  يمٌػماً  أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل ، اهلل يمؼّموا : ىم٤مل

 " ذم اًمٗمري٤ميبّ  ضمٕمٗمرٌ  أظمرضمف .فقذ أيب بـ افّرمحـ وظبد وجموهدٍ  جبرٍ 

 افّشوؾعلّ  ؿقل وهق .قمٜمٝمؿ زي٤مدٍ  أيب سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ " اًمٕمٞمديـ يمت٤مب

 ." احلٛمد وهلل " وزاد، 

 ." إًمخ ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إَّٓ  إًمف ٓ " ويزيد،  صمالصم٤مً  يٙمؼّم :  وؿقؾ
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 وهلل ، أيمؼم اهلل أيمؼم واهلل ، اهلل إَّٓ  إًمف ٓ " سمٕمدمه٤م،  صمٜمتلم يٙمؼّم :  وؿقؾ

 أمحد ىم٤مل وسمف،  كحقه مسعقدٍ  ابـ وظـ , ظؿر ظـ ذًمؽ ضم٤مء " احلٛمد

 .وإشحوق

 .هل٤م أصؾ ٓ ذًمؽ ذم زي٤مدةٌ  اًمّزُم٤من هذا ذم طمدثأُ  وىمد
 " وًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمل .يٓمٚمٌـ أي .اًمرواة ٕيمثر يمذا( ويدظقن : ) ؿقفف 

 اعمًٚمٛملم َج٤مقم٦م ومٞمِمٝمدن "وًمٚمٌخ٤مري  .اًمقاو سمدل حتت٤مٟمٞم٦م سمٞم٤مء " يدقملم

 ." ودقمقهتؿ

 اًمّٓمٝم٤مرة ذم ًمٖم٦مٌ  .اهل٤مء وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م اًمّٓم٤مء سمْمؿّ  ( وضفرتف: ) ؿقفف 

 .اًمّذٟمقب ُمـ اًمّتٓمّٝمر هب٤م واعمراد ،

  .اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا وذم

ـّ  أذن ومٞمام إَّٓ  ، اًمؼموز قمدم واعمخّدرات اًمٕمقاشمؼ ؿم٠من ُمـ أنّ   . ومٞمف هل

 .اًمٕمٞمد صالة وضمقب قمغم سمف واؾمتدل

 أنّ  ومٔمٝمر ، سمٛمٙمٚمٍػ  ًمٞمس ُمـ سمذًمؽ أُمر ُمـ َجٚم٦م ُمـ ٕنّ ،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 اجلٛمٞمع وًمتٕمؿّ  آضمتامع ذم سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م اإلؾمالم ؿمٕم٤مر إفمٝم٤مر ُمٜمف اًم٘مّمد

  .أقمٚمؿ واهلل ، اًمؼميم٦م

ـّ  ؾمقاءٌ  .اًمٕمٞمديـ ؿمٝمقد إمم اًمٜم٤ًّمء ظمروج اؾمتح٤ٌمب وومٞمف  ؿمقاّب  يم

 .افّسؾػ ؾقف اختؾػ وؿد ، ٓ أم هٞمئ٤مٍت  وذوات ٓ أم

 ًمٜم٤م وىمع واًمذي ، ظؿر وابـ وظع   بؽرٍ  أيب ظـ وجقبف ظقوٌض  وكؼؾ

 قمغم طمؼ  :  ٤مٓىم .قمٜمٝمام وهمػمه ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف ُم٤م وقمكم   سمٙمرٍ  أيب قمـ

 ٓ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُمرومققم٤مً  هذا ورد وىمد،  اًمٕمٞمديـ إمم اخلروج ٟمٓم٤مٍق  ذات يمؾ
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 قمٌد ُمـ اُمرأةٍ  ـمريؼ ُمـ ٜمذراعم واسمـ يٕمغم وأسمق أمحد أظمرضمف .سمف سم٠مس

 .سمف رواطم٦م سمـ اهلل قمٌد أظم٧م قمـ اًم٘مٞمس

  .صح٤مسمّٞم٦مٌ  قمٛمرة اؾمٛمٝم٤م وإظم٧م ، ًؿّ شمُ  لَ  واعمرأة

 ، آؾمتح٤ٌمب شم٠ميّمد:  وحيتؿؾ .اًمقضمقب:  حيتؿؾ " طمؼ   " وىمقًمف

 ُمـ اًمٕمٞمديـ إمم خيرج يم٤من أّٟمف،  قمٛمر اسمـ قمـ أيْم٤مً  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى

 روي ىمد سمؾ ، أيْم٤مً  اًمقضمقب ذم سحي٤مً  ٞمسًم وهذا ، أهٚمف ُمـ اؾمتٓم٤مع

  .اعمٜمع قمٛمر اسمـ قمـ

 .طم٤مًملم قمغم حيٛمؾ أن:  ؾقحتؿؾ

 اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ اجلرضم٤مينّ  سمذًمؽ وضمزم .افـّدب ظذ محؾف مـ ومـفؿ

ـّ  ، احلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ طم٤مُمدٍ  واسمـ  ي٘متيض " إمّ  " ذم افّشوؾعلّ  كّص  وًمٙم

 ذوات وهمػم اًمٕمج٤مئز ؿمٝمقد وأطم٥ّم :  ىم٤مل،  اهلٞمئ٤مت ذوات اؾمتثٜم٤مء

ـّ  وإّٟم٤م ، اًمّّمالة اهلٞمئ٦م   .اؾمتح٤ٌمسم٤مً  أؿمدّ  إقمٞم٤مد ًمِمٝمقده

 ومّم٤مرت ، اعمختٍم ذم اعمزينّ  رواي٦م ُمـ اًمٕمٓمػ واو ؾم٘مٓم٧م وىمد

 اًمٜمّٝم٤مي٦م ص٤مطم٥م ذًمؽ قمغم ومٛمِمك . ًمٚمٕمج٤مئز صٗم٦مً  اهلٞمئ٦م ذوات همػم

 .ومٞمف ُم٤م وومٞمف .شمٌٕمف وُمـ

 ىمد:  فّشوؾعلّ ا ؿول:  ىم٤مل اًمّرسمٞمع قمـ اعمٕمروم٦م ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  روى ىمد سمؾ

 .سمف ىمٚم٧م صم٤مسمت٤مً  يم٤من وم٢من ، اًمٕمٞمديـ إمم يمـؽْمَ يُ  اًمٜم٤ًّمء أنّ  ومٞمف طمدي٨ٌم  روي

 قمٓمّٞم٦م أمّ  طمدي٨م يٕمٜمل - اًمِّمٞمخ٤من وأظمرضمف .صم٧ٌم ىمد:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل

،  اًمٌٜمدٟمٞمجّل  قمـ اًمّرومٕم٦م اسمـ وٟم٘مٚمف ، سمف اًم٘مقل افّشوؾعّقي ومٞمٚمزم - هذا

 .ومٞمف اًمٜمًّخ سمٕمْمٝمؿ كاّدقم وىمد ، اًمّتٜمٌٞمف يمالم فم٤مهر إّٟمف:  وىم٤مل
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 إمم اخلدور وذوات احلّٞمض سمخروج ملسو هيلع هللا ىلص وأُمره:  اًمّٓمح٤موّي  ىم٤مل

 وم٠مريد،  ىمٚمٞمٌؾ  واعمًٚمٛمقن،  اإلؾمالم أّول ذم يٙمقن أن حيتؿؾ،  اًمٕمٞمد

ـّ  اًمّتٙمثػم   .ذًمؽ إمم حيت٤مج ومال اًمٞمقم وأُّم٤م ، ًمٚمٕمدوّ  إره٤مسم٤مً  سمحْمقره

 .سم٤مٓطمتامل يث٧ٌم ٓ اًمٜمًّخ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 .يٕمرف ٓ اًمقىم٧م شم٤مريخ:  اًمٙمرُم٤مينّ  ىم٤مل

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م سمدًٓم٦م ُمٕمروٌف  هق سمؾ:  ىمٚم٧م  وهق ؿمٝمده أّٟمف،  قم

 .اًمّٓمح٤موّي  ُمراد يتؿّ  ومٚمؿ ُمّٙم٦م ومتح سمٕمد ذًمؽ ويم٤من،  صٖمػمٌ 

ـّ  وهق،  احلٙمؿ ٦مسمٕمٚمّ  قمٓمّٞم٦م أمّ  طمدي٨م ذم ّسح وىمد  اخلػم ؿمٝمقده

 مّ أ سمف أومت٧م وىمد ، وـمٝمرشمف اًمٞمقم ذًمؽ سمريم٦م ورضم٤مء اعمًٚمٛملم ودقمقة

 مـ أحدٍ  ظـ يثبً ولَ ،  احلدي٨م هذا ذم يمام سمٛمّدةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٕمد قمٓمّٞم٦م

 .ذفؽ دم خموفػتفو افّصحوبي

ـّ  اًمٜم٤ًّمء أطمدث ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رأى ًمق : قم٤مئِم٦م ىمقل وأُّم٤م  عمٜمٕمٝم

 أهّن٤م قمغم دًٓم٦مً  ومٞمف أنّ  ٛمٜم٤مؾمٚمّ  إنْ ،  ًمٜمدوره ذًمؽ يٕم٤مرض ومال ( ).اعم٤ًمضمد

 ًمٞم٧ًم سم٤معمٜمع أومت٧م قم٤مئِم٦م سم٠منّ  .ُمٜمف اًمّدًٓم٦م أنّ  ُمع ، سمخالومف أومت٧م

 .سحي٦مً 

 واًمّتٙمّثر سم٤مًمٜم٤ًّمء آؾمتٜمّم٤مر ٕنّ ،  ٟمٔمرٌ  " ًمٚمٕمدوّ  إره٤مسم٤مً  " ىمقًمف وذم

ـّ   ي١مُمـ سمٛمـ ذًمؽ خيّص  أن وإومم ، اًمّْمٕمػ قمغم دال   احلرب ذم هب

 شمزاطمؿ وٓ،  حمذورٌ  طمْمقره٤م قمغم يؽمشّم٥م وٓ،  اًمٗمتٜم٦م وهب٤م قمٚمٞمٝم٤م

 .اعمج٤مُمع ذم وٓ اًمّٓمرق ذم اًمّرضم٤مل

_______________ 
 .( 26) واٟمٔمر طمدي٨م اسمـ قمٛمر رىمؿ  .وىمد شم٘مّدم ذيمره ذم يمت٤مب احلٞمض .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (6)
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 الكسىف صالج تاب

 ، وطم٤مًمف وضمٝمف يمًػ وُمٜمف،  ؾمقاد إمم اًمّتٖمػّم  ًمٖم٦م اًمٙمًقف

  .ؿمٕم٤مقمٝم٤م وذه٥م اؾمقّدت اًمِّمٛمس ويمًٗم٧م

 

 شقليت ـام ؟ ٓ أو مسادؾون مهو هؾ واخلسقف افؽسقف دم واختؾػ

 .ظؾقف مّتػؼ أمر ُمنموقمّٞمتٝم٤مو. ؿريبوً 

 .افّصػي ودم ؽؿاحلُْ  دم اختؾػ فؽـ

 .ُم١ميّمدة ؾمٜم٦ّم أهّن٤م قمغم اجلٛمٝمقر:  لافؼقل إو

 أره ولَ  ، سمقضمقهب٤م "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق ّسح:  افؼقل افثوين

  .اجلٛمٕم٦م جمرى أضمراه٤م أّٟمف ُم٤مًمؽ قمـ طمٙمل ُم٤م إَّٓ ،  ًمٖمػمه

 سمٕمض ٟم٘مؾ ويمذا ، أوضمٌٝم٤م أّٟمف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ اًمزيـ سمـ اعمٜمػم وٟم٘مؾ

 .واضم٦ٌم أهّن٤م،  احلٜمٗمّٞم٦م ُمّمٜمّٗمل
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 ظ واثنانالحديث المائ
 ظفد ظذ خسػً افّشؿس أنّ  , ظـفو اهلل ريض ظوئشي ظـ - 252

 وتؼّدم .ؾوجتؿعقا .جومعيً  افّصالةَ :  يـودي ـوديوً مُ  ؾبعٌ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 ( ).شجداٍت  وأربع,  رـعتغ دم رـعوٍت  أربع وصذ  ,  ؾؽّز 

 

 قمـ اًمّزهرّي  قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ روى ( خسػً افّشؿس أنّ  : )ؿقفف 

 .ظمًٗم٧م:  ىمقًمقا وًمٙمـ،  اًمِّمٛمس يمًٗم٧م:  شم٘مقًمقا ٓ : ىم٤مل قمروة

 ُمًٚمؿ وأظمرضمف،  قمٜمف ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه .صحٞمح ُمقىمقف وهذا

ـّ ،  قمٜمف حيٞمك سمـ حيٞمك قمـ  سمٚمٗمظ ًمثٌقهت٤م خت٤مًمٗمف اًمّّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ًمٙم

 .يمثػمة ـمرق ُمـ اًمِّمٛمس ذم اًمٙمًقف

 واخلًقف ًمٚمِّمٛمس اًمٙمًقف أنّ  .اًمٗم٘مٝم٤مء اؾمتٕمامل ذم واعمِمٝمقر

 .أومّمح أّٟمف اجلقهرّي  وذيمر صمٕمٚم٥م، واظمت٤مره .ًمٚم٘مٛمر

 ٓمفوهمٚمَّ ،  قمٙمًف سمٕمْمٝمؿ قمـ قمٞم٤مض وطمٙمك  .ذًمؽ يتٕملّم :  وؿقؾ

 .  "اًم٘مٛمر وظمًػ "يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، اًم٘مرآن ذم اًم٘مٛمر ذم سم٤مخل٤مء ًمثٌقشمف

  .إطم٤مدي٨م ضم٤مءت وسمف ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم هبام ي٘م٤مل:  وؿقؾ

 ٕنّ ،  اخلًقف ُمدًمقل همػم ًمٖم٦م اًمٙمًقف ُمدًمقل أنّ  ؿمّؽ  وٓ

قاد إمم اًمّتٖمػّم  اًمٙمًقف ًّ  ذم ىمٞمؾ وم٢مذا ، اًمّذّل  أو اًمٜمّ٘مّم٤من واخلًقف ، اًم

_______________ 
ُمـ ـمريؼ إوزاقمل وقمٌد اًمرمحـ سمـ (  436) وُمًٚمؿ (  6362) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ًمٗمظ إوزاقمل .ٟمٛمر قمـ اًمزهري قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م سمف

  .وؾمٞم٠ميت ُمـ ـمريؼ أظمرى قمـ قم٤مئِم٦م ُمٓمّقًٓ       
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 ، ؾم٤مغ اًمٜمّ٘مص ويٚمح٘مٝم٤م شمتٖمػّم  ٕهّن٤م ظمًٗم٧م أو يمًٗم٧م اًمِّمٛمس

  .ُمؽمادوم٤من واخلًقف اًمٙمًقف أنّ  ذًمؽ ُمـ يٚمزم وٓ ، اًم٘مٛمر ويمذًمؽ

 .آٟمتٝم٤مء ذم وسم٤مخل٤مء آسمتداء ذم سم٤مًمٙم٤مف:  وؿقؾ

 . ًمٌٕمْمف وسم٤مخل٤مء اًمّْمقء َجٞمع ه٤مبًمذ سم٤مًمٙم٤مف:  وؿقؾ

 .ًمتٖمػّمه وسم٤مًمٙم٤مف ًمقن يمّؾ  ًمذه٤مب سم٤مخل٤مء:  وؿقؾ

 .احتامٓن ذم اًمؽمَج٦م( وظمًػ اًم٘مٛمر)ذه أي٦م هل اًمٌخ٤مري إيراد ذمو

 اًم٘مرآن ذم ضم٤مء يمام اًم٘مٛمر ظمًػ:  ي٘م٤مل أن أراد يٙمقن أن:  أحدمهو

 سم٤مظمتّم٤مص أؿمٕمر سم٤مخلًقف اًم٘مٛمر اظمتّص  وإذا ، يمًػ ي٘م٤مل وٓ

 .سم٤مًمٙمًقف ٛمساًمِّم 

 ، ًمٚم٘مٛمر يّتٗمؼ يم٤مًمذي ًمٚمِّمٛمس يّتٗمؼ اًمذي أنّ  أراد يٙمقن أن:  وافّثوين

ل وىمد  .يمذًمؽ ًمٚمِّمٛمس اًمذي ومٚمٞمٙمـ،  اًم٘مٛمر ذم سم٤مخل٤مء اًم٘مرآن ذم ؾُمٛمِّ

 " سمٚمٗمظ قم٤مئِم٦م قمـ قمروة قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ طمدي٨م ٌخ٤مرياًم ؾم٤مق صمؿّ 

 همػمه رواي٤مت ًمٙمـ ، قمروة ىم٤مل عم٤َِم ُمقاومؼ وهذا " اًمِّمٛمس ظمًٗم٧م

 .ضمّداً  يمثػمة " يمًٗم٧م " ٗمظسمٚم

 "وًمٚمٌخ٤مري قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ( ؾبعٌ مـوديًو يـودي ) :  ؿقفف

 ، اعمٗمنة وهل اًمٜمقن وختٗمٞمػ اهلٛمزة سمٗمتح "ٟمقدي أِن اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م 

 َج٤مقم٦م ذاُت  اًمّمالة أنَّ  شم٘مديره حمذوف واخلؼم .اًمٜمقن سمتِمديد وروي

 اخلؼم أٟمف قمغم ضم٤مُمٕم٦م سمرومع ويروى .طم٤مرضة

 إصؾ ذم اًمّّمالة وٟمّم٥م،  ومٞمٝمام ٤مًمٜمّّم٥مسم ( جومعيً  افّصالةَ ) : ؿقفف 

 طم٤مل ذم اًمّّمالة اطميوا:  أي،  احل٤مل قمغم وضم٤مُمٕم٦م،  اإلهمراء قمغم
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 .ضم٤مُمٕم٦مً  يمقهن٤م

 ذات وُمٕمٜم٤مه،  هظمؼمُ  وضم٤مُمٕم٦م ُمٌتدأٌ  اًمّّمالة أنّ  قمغم سمرومٕمٝمام:  وؿقؾ

  .َج٤مقم٦مٍ 

  .وم٤مطميوه٤م شم٘مديره حمذوٌف  واخلؼم صٗم٦مٌ  ضم٤مُمٕم٦مٌ :  وؿقؾ

 واًمّرومع ومٞمٝمام اًمٜمّّم٥م ضم٤مُمٕم٦م اًمّّمالة ذم جيقز : افعؾامء بعض وظـ

 .وسم٤مًمٕمٙمس،  اًمّث٤مين وٟمّم٥م إّول رومع وجيقز،  ومٞمٝمام

 وىمد ، ذًمؽ اؾمتح٥ّم  عمـ طمّج٦م احلدي٨م هذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 .ي٘م٤مم وٓ هل٤م ي١مّذن ٓ أّٟمف قمغم اّتػؼقا

ًمٙمالم قمٚمٞمف إن ؿم٤مء ؾمٞم٠ميت ا (احلديٌ ..وصذ   ؾؽّز ,  وتؼّدم: ) ؿقفف 

 .اهلل سمٕمد طمدي٨م

زاد اًمِمٞمخ٤من ُمـ رواي٦م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ قمٌد اًمرمحـ : تؽؿقٌؾ 

 صالة ذم ضمٝمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنَّ  ،سمـ ٟمٛمر قمـ اًمزهري قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م 

  .احلدي٨م. .سم٘مراءشمف اخلًقف

  .سمف اؾمتدل

 ير ل ممـ َج٤مقم٦مٌ  فومحٚمَ ،  سم٤مًمٜمٝم٤مر ومٞمٝم٤م اجلٝمر قمغم .وهق افؼقل إول

 هذا روى اإلؾمامقمٞمكم ٕنَّ ،  سمجٞمد وًمٞمس،  اًم٘مٛمر يمًقف قمغم سمذًمؽ

 قمٝمد ذم اًمِمٛمس يمًٗم٧م:  سمٚمٗمظ اًمقًمٞمد قمـ آظمر وضمف ُمـ احلدي٨م

 .احلدي٨م ومذيمر .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ( ).اًمِمٛمس ذم سحي٦م إوزاقمل رواي٦م ويمذا

_______________ 
 .رواي٦م اًمٕمٛمدة هٜم٤م: أي  (6)
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 ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف .وُمقىمقوم٤مً  ُمرومققم٤مً  قمكٍم  قمـ ومٞمٝم٤م اجلٝمر ورد وىمد

 واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ وإؾمح٤مق وأمحد طمٜمٞمٗم٦م أيب ٤ٌمص٤مطم سمف وىم٤مل .وهمػمه

  .اعم٤مًمٙمّٞم٦م ُمـ اًمٕمريبّ  واسمـ اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م حمّدصمل ُمـ وهمػممه٤م اعمٜمذر

 .واإلهار اجلٝمر سملم خيػّم :  اًمّٓمؼمّي  ىم٤مل: افؼقل افثوين 

 ذم وجيٝمر،  اًمِّمٛمس ذم يّن :  اًمّثالصم٦م إئّٛم٦م ىم٤مل: افؼقل افثوفٌ 

 .اًم٘مٛمر

٤ٌّمس سمـا سم٘مقل اًمِّم٤مومٕمّل  واطمت٩ّم   ( ) " اًمٌ٘مرة ؾمقرة ُمـ ٟمحقاً  ىمرأ " قم

 .شم٘مدير إمم حيت٩م لَ  ضمٝمر ًمق ّٕٟمف، 

 شمٕمٚمٞم٘م٤مً  اًمِّم٤مومٕمّل  ذيمر ًمٙمـ ، ُمٜمف سمٕمٞمداً  يٙمقن أن سم٤مطمتامل:  وشمٕمّ٘م٥م

٤ٌّمس اسمـ قمـ  يًٛمع ومٚمؿ،  اًمٙمًقف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمجٜم٥م صغمَّ  أّٟمف ، قم

 .٦مواهٞم أؾم٤مٟمٞمده٤م ـمرق صمالصم٦م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  ووصٚمف ، طمروم٤مً  ُمٜمف

 ، أومم سمف وم٤مٕظمذ زائدة ىمدر ُمٕمف اجلٝمر ث٧ٌمومٛمُ  صّحتٝم٤م شم٘مدير وقمغم

 .اجلقاز ًمٌٞم٤من ذًمؽ ومٕمؾ ومٞمٙمقن .اًمٕمدد صم٧ٌم وإن

 لَ  " واًمؽّمُمذّي  ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد ؾمٛمرة طمدي٨م قمـ اجلقاب وهٙمذا

 .اجلٝمر ٟمٗمل قمغم يدّل  ٓ صم٧ٌم إن وأّٟمف " صقشم٤مً  ًمف يًٛمع

 هل٤م يٜم٤مدى ضم٤مُمٕم٦م صالة ٤مٕهّن ،  أومم قمٜمدي اجلٝمر:  اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مل

 .أقمٚمؿ واهلل ، وآؾمتً٘م٤مء اًمٕمٞمد وم٠مؿمٌٝم٧م وخيٓم٥م

_______________ 
ظمًٗم٧م اًمِمٛمس قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل : ىم٤مل (  6642) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف   (6)

واًمٜم٤مس ُمٕمف ، وم٘م٤مم ىمٞم٤مُم٤ًم ـمقياًل ٟمحقًا ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، صمؿ  ملسو هيلع هللا ىلص، ومّمغمَّ رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

 .احلدي٨م .ريمع
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 الحديث المـائظ وثالثظ

,   افبدريّ  إكصوريّ  ظؿٍرو بـ ظؼبي - مسعقدٍ  أيب ظـ - 251

,  اهلل آيوت مـ آيتون وافؼؿر افّشؿس إنّ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿول:  ؿول

وٓ  افـّوس مـ أحدٍ  دقت يـخسػون ٓ وإّّنام,  ظبوده هبام اهلل خيّقف

 ( ).بؽؿ مو يـؽشػ حّتك وادظقا,  ؾصّؾقا صقئوً  مـفو رأيتؿ ؾنذا, حلقوتف 

 

 قمالُمت٤من:  أي ( آيتون) :  ؿقفف

،  ىمدرشمف وقمٔمٞمؿ اهلل وطمداٟمّٞم٦م قمغم اًمّداًم٦م:  أي ( اهلل آيوت مـ) : ؿقفف 

 ُم٤مو ) شمٕم٤ممم ىمقًمف وي١مّيده ، وؾمٓمقشمف اهلل سم٠مس ُمـ اًمٕم٤ٌمد ختقيػ قمغم أو

 .( ختقيٗم٤مً  إَّٓ  سم٤مٔي٤مت ٟمرؾمؾ

 اهلٞمئ٦م أهؾ ُمـ يزقمؿ ُمـ قمغم ردّ  ومٞمف ( ظبوده هبام اهلل خيّقف: ) ؿقفف 

 لَ  ي٘مقًمقن يمام يم٤من ًمق إذ ، يت٘مّدم وٓ يت٠مظّمر ٓ قم٤مدّي  أُمر اًمٙمًقف أنّ 

 .اًمٌحر ذم واعمدّ  اجلزر سمٛمٜمزًم٦م ويّمػم ختقيػ ذًمؽ ذم يٙمـ

 ذم سمام .اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ واطمد وهمػم اًمٕمريبّ  اسمـ قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ردّ  وىمد

 شمٙمقن أن خيِمك قم٤مً زِ ومَ  وم٘م٤مم : ىم٤مل طمٞم٨م أيت ُمقؾمك أيب طمدي٨م

٤مقم٦م ًّ  يم٤من وًمق ، اًمٗمزع ي٘مع لَ  سم٤محل٤ًمب اًمٙمًقف يم٤من ومٚمق:  ىم٤مًمقا ."اًم

 وم٢منّ  ، ُمٕمٜمًك  واًمّذيمر واًمّّمالة واًمّّمدىم٦م سم٤مًمٕمتؼ ًمألُمر يٙمـ لَ  سم٤محل٤ًمب

_______________ 
ق قمـ ُمـ ـمر(  466) وُمًٚمؿ (  0306،  6333،  443) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم قمـ أيب ُمًٕمقد 
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 أٟمقاع ُمـ ذيمر ُم٤م يمّؾ  نّ وأ ، اًمّتخقيػ يٗمٞمد ذًمؽ أنّ  إطم٤مدي٨م فم٤مهر

  .اًمٙمًقف ذًمؽ أصمر ُمـ خيِمك ُم٤م سمف يدومع أن يرضمك اًمّٓم٤مقم٦م

 شمٜمٙمًػ ٓ اًمِّمٛمس أنّ  يزقمٛمقن أهّنؿ:  وهمػمه اًمٕمريبّ  اسمـ َض ٟم٘م ومم٤ّم

 اضمتامقمٝمام قمٜمد إرض أهؾ وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًم٘مٛمر حيقل وإّٟمام ، احل٘مٞم٘م٦م قمغم

 .اًمٕم٘مدشملم ذم

 ومٙمٞمػ ، اجلرم ذم ٛمراًم٘م أوٕم٤مف اًمِّمٛمس أنّ  يزقمٛمقن هؿ:  وم٘م٤مل

 وٓ ، سم٤مًم٘مٚمٞمؾ اًمٙمثػم ئمٚمؿ يمٞمػ أم ، ىم٤مسمٚمف إذا اًمٙمٌػم اًمّّمٖمػم حيج٥م

 ذم وهل اًمِّمٛمس ٟمقر إرض حتج٥م ويمٞمػ .؟ ضمٜمًف ُمـ وهق ؾمّٞمام

 سمتًٕملم إرض ُمـ أيمؼم اًمِّمٛمس أنّ  يزقمٛمقن ٕهّنؿ،  ؟ ُمٜمٝم٤م زاوي٦م

  .وٕمٗم٤مً 

 آظمر ٥مؾمٌ ًمٚمٙمًقف وهمػمه سمِمػم سمـ اًمٜمّٕمامن طمدي٨م ذم وىمع وىمد

 ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًّمئّل  أمحد أظمرضمف ُم٤م وهق،  اهلٞمئ٦م أهؾ يزقمٛمف ُم٤م همػم

 يٜمٙمًٗم٤من ٓ واًم٘مٛمر اًمِّمٛمس إنّ  " سمٚمٗمظ واحل٤ميمؿ ظمزيٛم٦م اسمـ وصّححف

 دمغمَّ  إذا اهلل نّ إو ، اهلل آي٤مت ُمـ آيت٤من وًمٙمٜمّٝمام،  حلٞم٤مشمف وٓ أطمدٍ  عمقت

 
ٍ
 ." ًمف ظمِمع ظمٚم٘مف ُمـ ًمٌمء

 ومٞمج٥م شمث٧ٌم لَ  إهّن٤م:  وىم٤مل .ّزي٤مدةاًم هذه اًمٖمزازمّ  اؾمتِمٙمؾ وىمد

 أُمقر ُمٙم٤مسمرة ُمـ أهقن شم٠مويٚمٝم٤م ًمٙم٤من صّح٧م وًمق:  ىم٤مل .ٟم٤مىمٚمٝم٤م شمٙمذي٥م

  .اًمنّميٕم٦م أصقل ُمـ أصالً  شمّم٤مدم ٓ ىمٓمٕمّٞم٦م

،  اًمٗمالؾمٗم٦م دقمقى يًٚمؿ يمٞمػ ، ُمٜمف قمج٥ٌم  هذا:  سمزيزة اسمـ ىم٤مل

 يمروّي  اًمٕم٤ملَ  أنّ  قمغم ُمٌٜمّٞم٦م أهّن٤م ُمع اًمنّميٕم٦م شمّم٤مدم ٓ أهّن٤م ويزقمؿ
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 ىمقاقمد ُمـ واًمّث٤مسم٧م،  ذًمؽ ظمالف يٕمٓمل اًمنّمع وفم٤مهر،  اًمِّمٙمؾ

 ، اعمخت٤مر اًمٗم٤مقمؾ وومٕمؾ اًم٘مديٛم٦م اإلرادة أصمر اًمٙمًقف أنّ  اًمنّميٕم٦م

 همػم ُمـ ؿم٤مء ُمتك واًمّٔمٚمٛم٦م ؿم٤مء ُمتك اًمٜمّقر اجلرُملم هذيـ ذم ومٞمخٚمؼ

  .سم٤مىمؽماٍب  رسمط أو ؾم٥ٌم قمغم شمقىّمػ

 ، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ واطمد همػم أصمٌتف ىمد اًمٖمزازمّ  رّده اًمذي واحلدي٨م

 قم٤مل ُمـ واإلو٤مءة اًمٜمّقرّي٦م ٕنّ  ، أيْم٤مً  اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ صم٤مسم٧م وهق

 .هلٞمٌتف إٟمقار اٟمٓمٛم٧ًم اجلالل صٗم٦م دمٚم٧م وم٢مذا ، احلّزّ  اجلامل

  .اٟمتٝمك .( ديّم٤مً  ضمٕمٚمف ًمٚمجٌؾ رسّمف دمغم ومٚماّم )  شمٕم٤ممم ىمقًمف وي١مّيده

 - اًمِّمٛمس إمم رٟمٔم أّٟمف،  ـم٤موسٍ  قمـ رويٜم٤مه ُم٤م احلدي٨م هذا وي١مّيد

 هلل أظمقف هل:  وىم٤مل،  يٛمقت أن يم٤مد طمّتك ومٌٙمك - اٟمٙمًٗم٧م وىمد

  .ُمٜم٤ّم

 أهؾ يذيمره اًمذي أنّ  .سمٕمْمٝمؿ يٕمت٘مد رسّمام:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

  وًمٞمس " قم٤ٌمده هبام اهلل خيّقف " ىمقًمف يٜم٤مذم احل٤ًمب
ٍ
 هلل ٕنّ ،  سمٌمء

 طم٤ميمٛم٦م رشمفوىمد ، ذًمؽ قمـ ظم٤مرضم٦م وأومٕم٤مًٓ  ، اًمٕم٤مدة طم٥ًم قمغم أومٕم٤مًٓ 

٤ٌٌّمت إؾم٤ٌمب ُمـ يِم٤مء ُم٤م ي٘متٓمع أن ومٚمف ، ؾم٥ٌم يمّؾ  قمغم  سمٕمْمٝم٤م واعمً

 ىمدرشمف قمٛمقم ذم اقمت٘م٤مدهؿ ًم٘مّقة سم٤مهلل وم٤مًمٕمٚمامء ذًمؽ صم٧ٌم وإذا .سمٕمض قمـ

 طمدث همري٥ٌم  رءٌ  وىمع إذا .يِم٤مء ُم٤م يٗمٕمؾ وأّٟمف،  اًمٕم٤مدة ظمرق قمغم

 هٜم٤مك يٙمقن أن يٛمٜمع ٓ وذًمؽ ، آقمت٘م٤مد ذًمؽ ًم٘مّقة اخلقف قمٜمدهؿ

  .ظمرىمٝم٤م اهلل يِم٤مء أن إمم اًمٕم٤مدة قمٚمٞمٝم٤م دمري أؾم٤ٌمب

 يٜم٤مذم ٓ إُمر ٟمٗمس ذم طمّ٘م٤مً  احل٤ًمب أهؾ يذيمره اًمذي أنّ  وطم٤مصٚمف



 329 باب صالة الكسوف   الصالة كتاب   

 .شمٕم٤ممم اهلل ًمٕم٤ٌمد خمّقوم٤مً  ذًمؽ يمقن

 ذم (وٓ حلقوتف . افـّوس مـ أحدٍ  دقت ؽسػونيـ ٓ وإّّنام: ) ؿقفف 

 وذًمؽ " وًمٗمٔمف .اًم٘مقل هذا ؾم٥ٌم سمٞم٤من أيب سمٙمرة قمٜمد اًمٌخ٤مري طمدي٨م

 ." ذًمؽ ذم اًمٜم٤ّمس وم٘م٤مل،  ُم٤مت إسمراهٞمؿ ًمف ي٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  اسمٜم٤مً  أنّ 

٤ٌّمن اسمـ رواي٦م وذم  عمقت اًمِّمٛمس يمًٗم٧م إّٟمام:  اًمٜم٤ّمس وم٘م٤مل " طم

 واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وصّححف ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًّمئّل  وٕمحد ." إسمراهٞمؿ

٤ٌّمن  ًمِّمٛمسا اٟمٙمًٗم٧م : ىم٤مل سمِمػم سمـ اًمٜمّٕمامن قمـ ىمالسم٦م أيب رواي٦م ُمـ طم

 ومٚمؿ ، اعمًجد أشمك طمّتك صمقسمف جيرّ  ومزقم٤مً  ومخرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم

 أنّ  يزقمٛمقن اًمٜم٤ّمس إنّ :  ىم٤مل اٟمجٚم٧م ومٚماّم  ، اٟمجٚم٧م طمّتك ُيّمكمِّ  يزل

 وًمٞمس ، اًمٕمٔمامء ُمـ قمٔمٞمؿ عمقت إَّٓ  يٜمٙمًٗم٤من ٓ واًم٘مٛمر اًمِّمٛمس

  .احلدي٨م " يمذًمؽ

 قمٛمرو ـسم اهلل قمٌد وقمـ،  ُمًٚمؿ قمٜمد ضم٤مسمر قمـ ( ) اًم٤ٌمب وذم

 وقمـ،  وهمػمه اًمٜم٤ًمئل قمٜمد يمٚمٝم٤م هريرة وأيب وىمٌٞمّم٦م سمِمػم سمـ واًمٜمٕمامن

،  وهمػمه أمحد قمٜمد يمٚمٝم٤م ًمٌٞمد سمـ وحمٛمقد ضمٜمدب سمـ وؾمٛمرة ُمًٕمقد سمـا

 .وهمػمه اًمٓمؼماين قمٜمد وسمالل قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم وقمـ

 قمٜمد اًم٘مٓمع شمٗمٞمد وهل ، اًمّّمّح٦م ذط قمغم هم٤مًمٌٝم٤م ـمرق قمّدة ومٝمذه

 شمٙمذي٥م ومٞمج٥م ، فىم٤مًم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٠منّ  حلدي٨ما أهؾ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م اـّمٚمع ُمـ

 .أطمد طمٞم٤مة أو أطمد ُمقت قمغم قمالُم٦م اًمٙمًقف أنّ  زقمؿ ُمـ

_______________ 
  .ؾمقى إطم٤مدي٨م اًمتل ذم اًم٤ٌمب مم٤م اشمٗمؼ اًمِمٞمخ٤من قمٚمٞمٝم٤م (6)

٤ٌّمس واسمـ قمٛمر وهمػمهؿ   .ويمٚمٝم٤م ذم اًمّمحٞمح .وىمد رواه أيْم٤ًم أسمق سمٙمرة واعمٖمػمة واسمـ قم
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 شم٠مصمػم ُمـ يٕمت٘مدوٟمف اجل٤مهٚمّٞم٦م أهؾ يم٤من ُم٤م إسمٓم٤مل احلدي٨م هذا وذم

 ُمٓمرٟم٤م ي٘مقًمقن " آؾمتً٘م٤مء ذم ىمقًمف ٟمحق وهق ، إرض ذم اًمٙمقايم٥م

 ." يمذا سمٜمقء

 يقضم٥م اًمٙمًقف أنّ  ٕمت٘مدوني اجل٤مهٚمّٞم٦م ذم يم٤مٟمقا:  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل

 أّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٠مقمٚمؿ ، رضر أو ُمقت ُمـ إرض ذم شمٖمػّم  طمدوث

 هلام ًمٞمس هلل ُمًّخران ظمٚم٘م٤من واًم٘مٛمر اًمِّمٛمس وأنّ  ، سم٤مـمؾ اقمت٘م٤مد

  .أٟمٗمًٝمام قمـ اًمّدومع قمغم ىمدرة وٓ همػممه٤م ذم ؾمٚمٓم٤من

 ُمـ اخلقف وؿمّدة،  أُّمتف قمغم اًمِّمٗم٘م٦م ُمـ قمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من ُم٤م وومٞمف

 .فرسمّ 

:  أي " رأيتٛمقه٤م وم٢مذا "وًمٚمٌخ٤مري (  صقئوً  مـفو رأيتؿ ؾنذا : ) ؿقفف

،  اإلؾمامقمٞمكمّ  رواي٦م ذم ويمذا ، سم٤مًمّتثٜمٞم٦م " رأيتٛمقمه٤م "ف أيْم٤ًم وًم ، أي٦م

 ذم ُمٕم٤مً  ومٞمٝمام ذًمؽ وىمقع ٓؾمتح٤مًم٦م ُمٜمٝمام يمّؾ  يمًقف رأيتؿ إذا واعمٕمٜمك

  .هلّٞم٦ماإل اًم٘مدرة ذم ضم٤مئزاً  ذًمؽ يم٤من وإن،  قم٤مدة واطمدة طم٤مًم٦م

 رواي٦م ذم ووىمع ، اًم٘مٛمر يمًقف ذم اًمّّمالة ُمنموقمّٞم٦م قمغم سمف واؾمتدل

 .اعمراد ذم أسح وهق ." اٟمٙمًػ أهّيام يمًقف يٜمجكم طمّتك " اعمٜمذر اسمـ

 ، اًم٘مٛمر يمًقف ذم اجلامقم٦م شمٜمدب ٓ:  َمـ ؿول قمغم ردّ  ذًمؽ وذم

 . اًمٜمّٝم٤مر دون هم٤مًم٤ٌمً  اًمٚمٞمؾ ذم اعمِمّ٘م٦م سمقضمقد وومّرق

 ، اًم٘مٛمر يمًقف ذم صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف،  آظمر وضمف ُمـ ٤ٌّمنطم اسمـ قمٜمد ووىمع

 قمـ احلًـ قمـ أيب سمٙمرة أؿمٕم٨م قمـ ؿمٛمٞمؾٍ  سمـ اًمٜمّي ـمريؼ ُمـ وًمٗمٔمف
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 ُمثؾ ريمٕمتلم واًم٘مٛمر اًمِّمٛمس يمًقف ذم صغمَّ  " ( )احلدي٨م هذا ذم

 .أيْم٤مً  اًمّدارىمٓمٜمّل  وأظمرضمف ." صالشمٙمؿ

 ومـفؿ ، ومٞمف يّمؾِّ  لَ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف،  رؿمٞمد يم٤مسمـ أـمٚمؼ ُمـ قمغم ردّ  هذا وذم

 .افّروايتغ بغ مجعوً  ، سم٤مًمّّمالة أُمر:  أي " صغمَّ  " ىمقًمف أّول ُمـ

 ، َج٤مقم٦م ذم اًم٘مٛمر يمًقف ذم صغمَّ  أّٟمف ٜم٘مؾيُ  لَ :  ياهلد ص٤مطم٥م وىم٤مل

٤ٌّمن اسمـ طمٙمك ًمٙمـ ػمة " ذم طم ًّ ٜم٦م ذم ظمًػ اًم٘مٛمر أنّ  ، ًمف " اًم ًّ  اًم

 لأوّ  ويم٤مٟم٧م،  اًمٙمًقف صالة سم٠مصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومّمغمَّ  اخل٤مُم٦ًم

 .اإلؾمالم ذم يمًقف صالة

 ذم ُمٖمٚمٓم٤مي سمف ضمزم وىمد ، اعمذيمقر اًمّت٠مويؾ اٟمتٗمك - صم٧ٌم إن - وهذا

  .ٟمٔمٛمٝم٤م ذم ؿمٞمخٜم٤م وشمٌٕمف .اعمختٍمة ؾمػمشمف

 ُم٤مت يقم يم٤من ذًمؽ أنّ ،  اًمّٓمرق سمٕمض ذم أنّ ،  قمقاٟم٦م أسمق وأوم٤مد

 ُمـ ىمّدُمٜم٤مه ُم٤م ي١مّيد وهق ، اًمِّم٤مومٕمّل  ُمًٜمد ذم يمذًمؽ وهق ، إسمراهٞمؿ

 .ّّم٦ماًم٘م احّت٤مد

  ." ومّمّٚمقا وم٘مقُمقا "وًمٚمٌخ٤مري ( ؾصؾقا وادظقا اهلل : )  ؿقفف

 اًمّّمالة ٕنّ  ، ُمٕملّم  اًمٙمًقف ًمّمالة وىم٧م ٓ أّٟمف قمغم سمف اؾمتدل

 ؿول وهبذا ، اًمٜمّٝم٤مر ُمـ وىم٧م يمّؾ  ذم ممٙمٜم٦م وهل ، سمرؤيتف ٘م٧مٚمّ قمُ 

_______________ 
 6333-6333) "صحٞمحف "اًمذي أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  .طمدي٨م أيب سمٙمرة: أي  (6)

  ملسو هيلع هللا ىلصيمٜم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل : ُمـ ـمرق قمـ يقٟمس قمـ احلًـ قمـ أيب سمٙمرة ىم٤مل (  وهمػمه٤م

جيرُّ رداءه طمتك دظمؾ اعمًجد ، ومدظمٚمٜم٤م ، ومّمغمَّ سمٜم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصوم٤مٟمٙمًٗم٧م اًمِمٛمس ، وم٘م٤مم اًمٜمٌل 

إن اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ٓ يٜمٙمًٗم٤من عمقت أطمٍد :  ملسو هيلع هللا ىلصريمٕمتلم طمتك اٟمجٚم٧م اًمِمٛمس ، وم٘م٤مل 

 .دقمقا طمتك يٙمِمػ ُم٤م سمٙمؿ، وم٢مذا رأيتٛمقمه٤م ، ومّمّٚمقا ، وا
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 .تبعف ومـ افّشوؾعلّ 

  .أمحد مذهى مشفقر وهق .اًمٙمراه٦م أوىم٤مت احلـػّقي واؾمتثٜمك

 . روايي ودم ، اًمّزوال إمم اًمٜم٤ّمومٚم٦م طمّؾ  وىم٧م ُمـ وىمتٝم٤م .ادوفؽّقي وظـ

 .اًمٕمٍم صالة إمم

  .آٟمجالء ىمٌؾ اًمٕم٤ٌمدة هذه إي٘م٤مع اعم٘مّمقد سم٠منّ  .إّول َح ضَم ورَ 

 وىم٧م ذم اٟمحٍمت ومٚمق ، آٟمجالء سمٕمد شم٘م٣م ٓ أهّن٤م قمغم اّتػؼقا وؿد

 .اعم٘مّمقد ومٞمٗمقت ىمٌٚمف آٟمجالء ُٕمٙمـ

إَّٓ  ه٤مصالّ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف قمغم يمثرهت٤م ُمع اًمّٓمرق ُمـ ءر ذم أىمػ ولَ 

ـّ ، ( ) حكُو   .قمداه ُم٤م ُمٜمع قمغم يدّل  وٓ . اشّمٗم٤مىم٤مً  وىمع ذًمؽ ًمٙم

 .إًمٞمٝم٤م سم٤مدر أّٟمف قمغم اًمّٓمرق واشّمٗم٘م٧م

_______________ 
وؾمٞم٠ميت ذم احلدي٨م سمٕمده  .وًمٕمؾَّ اًمّمقاب ُم٤م أصمٌتُّف( إوحك ) وىمع ذم اعمٓمٌقع   (6)

 .يمام ذم اًمٌخ٤مري .اًمتٍميح ذم يمقن اًمّمالة وىمٕم٧م ُوحك
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 الحديث المائظ وأربطظ
 افّشؿس خسػً:  ؿوفً أّّنو,  ظـفو اهلل ريض ظوئشي ظـ - 251

,  افؼقوم ؾلضول , بوفـّوس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾصذ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظفد ظذ

 افؼقوم دون وهق - افؼقوم ؾلضول,  ؿوم ثؿّ ,  افّرـقع ؾلضول,  رـع ثؿّ 

 ثؿّ  - إّول افّرـقع دون وهق - افّرـقع ؾلضول,  رـع ثؿّ  - إّول

 دم ؾعؾ مو مثؾ إخرى افّرـعي دم ؾعؾ ثؿّ ,  افّسجقد ؾلضول,  شجد

,  افـّوس ؾخطى,  افّشؿس ًؾ  ت وؿد,  اككف ثؿّ ,  إوػ افّرـعي

 :  ؿول ثؿّ ,  ظؾقف وأثـك اهلل ؾحؿد

 وٓ أحدٍ  دقت خيسػون ٓ,  اهلل آيوت مـ آيتون وافؼؿر افّشؿس إنّ 

 ؿول ثؿّ ,  وتصّدؿقا وصّؾقا,  وـّزوا اهلل ؾودظقا ذفؽ رأيتؿ ؾنذا,  حلقوتف

 فأمتُ  تزين أو,  هظبُد  يزين أنْ  اهلل ـمِ  أؽرَ  أحدٍ  مـ مو واهلل,  حمّؿدٍ  أّمي يو: 

 وفبؽقتؿ,  ؿؾقالً  فضحؽتؿ أظؾؿ مو تعؾؿقن فق واهلل,  حمّؿدٍ  أّميَ  يو, 

 .ـثراً 

 ( ).شجداٍت  وأربع رـعوٍت  أربع ؾوشتؽؿؾ:  ظٍ ـفػ ودم

 

 سمف اؾمتدل ( ؾصذ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظفد دم افّشؿس خسػً: )  ؿقفف

 ذم اًمقوقء ممإ حيت٩م لَ  ومٚمٝمذا .اًمقوقء قمغم حي٤مومظ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف قمغم

_______________ 
،  6366،  6334،  6332،  6336،  6333،  444،  442) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ُمـ (  436) وُمًٚمؿ (  2336،  3460،  3033،  0306،  6032،  6663،  6362

ًٓ وخمتٍماً  .ـمرق قمـ قم٤مئِم٦م  .ُمٓمقَّ
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 .احل٤مل شمٚمؽ

ٞم٤مق ذم ٕنّ ،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف ًّ قمـ قمروة  ؿمٝم٤مب اسمـ رواي٦م ٗملوم،  طمذوم٤مً  اًم

 .وراءه اًمٜم٤ّمس ومّمّػ  اعمًجد إمم ومخرج اًمِّمٛمس ظمًٗم٧م ،قمـ قمٜمٝم٤م 

 وحًك  ومرضمع ومخًٗم٧م :قمٜمد اًمٌخ٤مري  قمٛمرة رواي٦م وذم، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

 .ُيّمكمِّ  ىم٤مم صمؿّ ،  احلجر سملم ومٛمرّ 

 ىم٤مم صمؿّ  ومتقّو٠م،  أيْم٤مً  طمذف يٙمقن أن ضم٤مز إومٕم٤مل هذه صمٌت٧م وإذا

 .ووقء قمغم يم٤من أّٟمف ذم ٟمّّم٤مً  يٙمقن ومال،  ُيّمكمِّ 

 " ـمقيٚم٦م ىمراءة وم٤مىمؽمأ " ؿمٝم٤مب اسمـ رواي٦م ذم ( افؼقوم ؾلضول: )  ؿقفف

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م وذم " ـمقيٚم٦م سمًقرةٍ  وم٘مرأ " قمٜمف آظمر وضمف وُمـ قمٜمد  قم

 ." إومم يمٕم٦ماًمرّ  ذم اًمٌ٘مرة ؾمقرة ُمـ ٟمحقاً  وم٘مرأ " اًمٌخ٤مري

 ومٞمف وزاد،  قمروة قمـ ي٤ًمر سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـ داود ٕيب وٟمحقه

 ." قمٛمران آل ُمـ ٟمحقاً  اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّريمٕم٦م ُمـ إّول اًم٘مٞم٤مم ذم ىمرأ " أّٟمف

 ؾمٛمع:  ىم٤مل صمؿّ  " ؿمٝم٤مب اسمـ رواي٦م ذم ( افؼقوم ؾلضول ؿوم ثؿّ : )  ؿقفف

 ." احلٛمد وًمؽ رسّمٜم٤م .محده عمـ اهلل

 اًم٘مٞم٤مم أّول ذم آقمتدال ذم اعمنموع اًمّذيمر ؾمتح٤ٌمبا قمغم سمف واؾمتدل

 .إومم اًمّريمٕم٦م ُمـ اًمّث٤مين

 ٓ ىمراءة ىمٞم٤مم يمقٟمف ضمٝم٦م ُمـ افّشوؾعّقي متلّخري بعض واؾمتِمٙمٚمف

 ريمٕم٦م يمّؾ  ذم اًمّريمقع سمزي٤مدة ممَـ ىم٤مل افعؾامء اّتػوق سمدًمٞمؾ،  اقمتدال ىمٞم٤مم

 .ومٞمف ظم٤مًمػ ؽلّ ادوف مسؾؿي بـ حمّؿد يم٤من وإن .ومٞمف اًمٗم٤محت٦م ىمراءة قمغم

 ومال .خمّمقص٦م صٗم٦م قمغم ضم٤مءت اًمٙمًقف صالة أنّ :  واجلقاب
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،  ُمنموقم٤مً  يم٤من ومٞمٝم٤م ومٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف صم٧ٌم ُم٤م يمّؾ  سمؾ ، ومٞمٝم٤م ًمٚم٘مٞم٤مس ُمدظمؾ

 صالة قمغم ىم٤مؾمٝم٤م ُمـ قمغم اجلؿفقر ردّ  اعمٕمٜمك وهبذا ، سمرأؾمف أصؾ ٕهّن٤م

 .ومٞمٝم٤م اًمّريمقع زي٤مدة ُمـ ُمٜمع طمّتك اًمٜم٤ّمومٚم٦م

 ذم اًم٘مٞم٤مس قمغم ضمرى أصح٤مسمف ىمقل أنّ  إمم : اًمّٓمح٤موّي  أؿم٤مر وىمد

 ، يْمٛمحّؾ  اًمٜمّّص  وضمقد ُمع اًم٘مٞم٤مس سم٠منّ  اقمؽمض ًمٙمـ ، اًمٜمّقاومؾ صالة

 ُمـ ومٞمف جيٛمع مم٤ّم وٟمحقه٤م اًمٕمٞمد سمّمالة أؿمٌف اًمٙمًقف صالة وسم٠منّ 

جقد اًمّريمقع سمؽمك اجلٜم٤مزة صالة وم٤مُمت٤مزت ، اًمٜمّقاومؾ ُمٓمٚمؼ ًّ  ، واًم

 إومٕم٤مل سمزي٤مدة اخلقف الةوص ، اًمّتٙمٌػمات سمزي٤مدة اًمٕمٞمديـ وصالة

 سمزي٤مدة اًمٙمًقف صالة اظمتّّم٧م ومٙمذًمؽ ، اًم٘مٌٚم٦م واؾمتدسم٤مر اًمٙمثػمة

 لَ  ُمـ سمخالف واًم٘مٞم٤مس سم٤مًمٜمّّص  اًمٕمٛمؾ سملم ضم٤مُمع سمف وم٤مٕظمذ ، اًمّريمقع

 .سمف يٕمٛمؾ

 ، ومٞمف ىم٤مل ُم٤م سمٞم٤من اًمّٓمرق ُمـ رء ذم أر لَ  ( افّرـقع ؾلضول: )  ؿقفف

 شمًٌٞمح ُمـ اًمّذيمر ومٞمف وإّٟمام ، ومٞمف ىمراءة ٓ فأٟمّ  قمغم اّتػؼقا اًمٕمٚمامء أنّ  إَّٓ 

 .وٟمحقمه٤م وشمٙمٌػم

جقد ومٞمف ي٘مع اًمذي آقمتدال شمٓمقيؾ ذيمر اًمّرواي٦م هذه ذم ي٘مع ولَ  ًّ  اًم

جدشملم سملم اجلٚمقس شمٓمقيؾ وٓ ، سمٕمده ًّ  ضم٤مسمر طمدي٨م ذم وىمعو ، اًم

جقد يٚمٞمف اًمذي آقمتدال شمٓمقيؾ ُمًٚمؿ قمٜمد ًّ  ريمع صمؿّ  " وًمٗمٔمف،  اًم

 ." جدؾم صمؿّ  ، وم٠مـم٤مل

 اعمراد أو،  هب٤م ٕمٛمؾيُ  ومال،  خم٤مًمٗم٦م ؿم٤مّذة رواي٦م هل:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 .اًمّريمقع ٟمحق إـم٤مًمتف ٓ آقمتدال ذم اًمّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م زي٤مدة
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 قمٌد طمدي٨م ُمـ ، وهمػممه٤م ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٜم٤ًّمئّل  رواه سمام:  وشمٕمّ٘م٥م

 رومع صمؿّ  ، يرومع ٓ ىمٞمؾ طمّتك وم٠مـم٤مل ريمع صمؿّ  " ومٗمٞمف أيْم٤مً  قمٛمرو سمـ اهلل

 صمؿّ  ، يرومع ٓ ىمٞمؾ طمّتك وم٠مـم٤مل ؾمجد صمؿّ  ، يًجد ٓ ىمٞمؾ طمّتك لوم٠مـم٤م

 اسمـ ًمٗمظ " ؾمجد صمؿّ  ، يًجد ٓ ىمٞمؾ طمّتك اجلٚمقس وم٠مـم٤مل ومجٚمس رومع

٤مئ٥م سمـ قمٓم٤مء قمـ اًمّثقرّي  ـمريؼ ُمـ ظمزيٛم٦م ًّ  .قمٜمف أسمٞمف قمـ اًم

 .صحٞمح وم٤محلدي٨م .آظمتالط ىمٌؾ قمٓم٤مء ُمـ ؾمٛمع واًمّثقرّي 

جدشملم سملم اجلٚمقس ؾشمٓمقي قمغم اًمّٓمرق ُمـ رء ذم أىمػ ولَ  ًّ  إَّٓ  اًم

 آشّمٗم٤مق أراد وم٢من ، إـم٤مًمتف شمرك قمغم آّتػوق اًمٖمزازمّ  ٟم٘مؾ وىمد ، هذا ذم

 .اًمّرواي٦م هبذه حمجقج ومٝمق وإٓ ، يمالم ومال اعمذهٌّل 

،  ؾمجدشملم ذم ريمٕم٤مت أرسمع "وًمٚمٌخ٤مري (  افؼقوم دون وهق: ) ؿقفف 

 ." أـمقل وم٤مٕومم إومم " سمٚمٗمظ اإلؾمامقمٞمكمّ  رواه وىمد " أـمقل إومم

 دون يٙمقن اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّريمٕم٦م ُمـ إّول اًم٘مٞم٤مم إنّ :  عمَِـ ىم٤مل دًمٞمؾ وومٞمف

 .إومم اًمّريمٕم٦م ُمـ اًمّث٤مين اًم٘مٞم٤مم

 سم٘مٞم٤مُمٝم٤م إومم اًمّريمٕم٦م أنّ  خالف ٓ إّكف:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل وىمد

  .وريمققمٞمٝم٤م سم٘مٞم٤مُمٝم٤م اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّريمٕم٦م ُمـ أـمقل شمٙمقن وريمققمٞمٝم٤م

 ُمـ أىمٍم ومٞمٝمام وريمققمف اًمّث٤مين اًم٘مٞم٤مم أنّ  قمغم ّتػؼقاا:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 افّثوكقي مـ إّول افؼقوم دم واختؾػقا ، ومٞمٝمام وريمققمف إّول اًم٘مٞم٤مم

 أو .وريمققمف إومم ُمـ اًمّث٤مين اًم٘مٞم٤مم ُمـ أىمٍم مه٤م هؾ .ورـقظف

  .؟ ؾمقاء يٙمقٟم٤من

 إّول اًم٘مٞم٤مم دون وهق " ىمقًمف ُمٕمٜمك ؿُ ٝمْ ومَ  اخلالف هذا وؾم٥ٌم:  ؿقؾ
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 ىمٞم٤مم يمّؾ  ومٞمٙمقن اجلٛمٞمع إمم يرضمع أو،  اًمّث٤مٟمٞم٦م ُمـ إّول سمف اعمراد هؾ "

 ؟ ىمٌٚمف اًمذي دون

 .اًمّث٤مين هذا شمٕملّم  اإلؾمامقمٞمكمّ  ورواي٦م

 أّول " إّول اًم٘مٞم٤مم " ىمقًمف ُمـ اعمراد يم٤من ًمق أّٟمف:  أيْم٤مً  ويرضّمحف

 قمـ ُمًٙمقشم٤مً  واًمّث٤مًم٨م اًمّث٤مين اًم٘مٞم٤مم ًمٙم٤من،  وم٘مط إومم ُمـ ىمٞم٤مم

 .أقمٚمؿ واهلل ، وم٤مئدة أيمثر وم٤مّٕول ، مه٤مُم٘مدار

 .أٟمٙمره ُمـ قمغم اًمّردّ ومٞمف (  افّسجقد ؾلضول,  شجد ثؿّ : ) ؿقفف 

 ومٞمف ذع اًمذي سم٠منّ :  إـم٤مًمتف شمرك قمغم ادوفؽّقي بعض واؾمتدل

جقد ذم اًمّزي٤مدة شمنمع ولَ ،  واًمّريمقع يم٤مًم٘مٞم٤مم شمٙمراره ذع اًمّتٓمقيؾ ًّ  اًم

 .شمٓمقيٚمف ينمع ومال

 .آقمت٤ٌمر وم٤مؾمد ومٝمق . سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام اًمٜمّّص  سمٚم٦مُم٘م٤م ذم ىمٞم٤مس وهق

 دون واًمّريمقع اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّتٓمقيؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم سمٕمْمٝمؿ وأسمدى

جقد ًّ   .اًم

٤مضمد سمخالف آٟمجالء رؤي٦م يٛمٙمٜمف واًمّرايمع اًم٘م٤مئؿ أنّ  ًّ  وم٢منّ ،  اًم

جقد سمخالف هل٤م اًم٘مٞم٤مم ـمقل ومٜم٤مؾم٥م قمٚمقّي٦م أي٦م ًّ  . اًم

جقد شمٓمقيؾ ذم وٕنّ  ًّ   .اًمٜمّقم إمم يٗميض وم٘مد قمْم٤مءإ اؾمؽمظم٤مء اًم

ومٗمل .  شمٓمقيٚمف ذم اًمّّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمثٌقت ُمردود هذا ويمّؾ 

 .ُمٜمف أـمقل يم٤من ىمطّ  ؾمجقداً  ؾمجدت ُم٤م :اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م 

جقد ُمـ:  أي ًّ  ىمطّ  ريمققم٤مً  ريمٕم٧ُم  وٓ " ومٞمف ُمًٚمؿ زاد ، اعمذيمقر اًم

 . " ُمٜمف أـمقل يم٤من
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 رأؾمف رومع صمؿّ  " سمٚمٗمظ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ آظمر وضمف ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل 

جقد وأـم٤مل .ومًجد ًّ  .هريرة أيب قمـ قمٜمده وٟمحقه،  " اًم

 وؾمجقد وريمقع ىمٞم٤مم سم٠مـمقل " ُمقؾمك أيب طمدي٨م ُمـ وًمٚمِّمٞمخلم

 ُم٤م يم٠مـمقل " ؾمٛمرة طمدي٨م ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  داود وٕيب،  " ىمطّ  رأيتف

  ." ىمطّ  صالة ذم سمٜم٤م ؾمجد

جقد أنّ  ذم فم٤مهرة إطم٤مدي٨م هذه ويمّؾ  ًّ  يمام ليٓمقَّ  ًقفاًمٙم ذم اًم

 .واًمّريمقع اًم٘مٞم٤مم ليٓمقَّ 

 أن أـم٤مل يمقٟمف ُمـ يٚمزم ٓ:  وم٘م٤مل،  سمحث٤مً  ومٞمف ادوفؽّقي بعض وأسمدى

 .اًمّريمقع ذم اإلـم٤مًم٦م طمدّ  سمف سمٚمغ يٙمقن

 ٟمحق وؾمجقده " سمٚمٗمظ ضم٤مسمر طمدي٨م ذم ُمًٚمؿ رواه قماّم  همٗمؾ ويم٠مّٟمف

 وبف,  افّشوؾعلّ  ؿقيل وأحد وإشحوق أمحد مذهى وهذا " ريمققمف ُمـ

 ثؿّ  رسيٍ ابـ واختوره .أصحوبف مـ بوحلديٌ افعؾؿ أهؾ مجز

 .افـّقويّ 

 سمف ي٘مؾ ولَ ،  ظمؼم ذم يٜم٘مؾ لَ  سم٠مّٟمف " اعمٝمّذب " ص٤مطم٥م وشمٕمّ٘مٌف

 . اٟمتٝمك .اًمِّم٤مومٕمّل 

 .اًمٌقيٓمّل  ذم ظؾقف كّص  افّشوؾعلّ  وم٢منّ ،  ُمٕم٤مً  إُمريـ ذم قمٚمٞمف وردّ 

 ىم٤مم مم٤ّم ٟمحقاً  ؾمجدة يمّؾ  ذم ٘مٞمؿيُ  ـمقيٚمتلم ؾمجدشملم يًجد صمؿّ  " وًمٗمٔمف

 ." ريمققمف ذم

 ( إوػافرـعي  دم ؾعؾف مو مثؾ إخرى افّرـعي دم ؾعؾ ثؿّ : )  ؿقفف

 اًمٜم٤مس وىم٤مم،  ومّمغمَّ  ىم٤مم صمؿ "وًمٗمٔمف  . قمٛمرة رواي٦م ذم ُمٗمّناً  ذًمؽ وىمع
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 ىمٞم٤مُم٤مً  وم٘م٤مم ، رومع صمؿ ، ـمقيالً  ريمققم٤مً  ريمع صمؿ ، ـمقيالً  ىمٞم٤مُم٤مً  وم٘م٤مم ، وراءه

 دون وهق .ـمقيالً  ريمققم٤مً  ريمع صمؿ ، إول اًم٘مٞم٤مم دون وهق .ـمقيالً 

 ىمٞم٤مُم٤مً  وم٘م٤مم ، ىم٤مم صمؿ ، ـمقيالً  ؾمجقداً  ومًجد ، رومع صمؿ ، إول اًمريمقع

 دون وهق .ـمقيالً  ريمققم٤مً  ريمع صمؿ ، إول اًم٘مٞم٤مم دون وهق .ـمقيالً 

 ريمع صمؿ ، إول اًم٘مٞم٤مم دون وهق .ـمقيالً  ىمٞم٤مُم٤مً  ىم٤مم صمؿ ، إول اًمريمقع

 اًمًجقد دون وهق ؾمجد صمؿ ، إول اًمريمقع دون وهق. ـمقيالً  ريمققم٤مً 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .احلدي٨م. .اٟمٍمف صمؿ ، إول

 اًمّّمالة ُمـ:  أي ( اككف ثؿّ : )  ؿقفف

 اٟمجٚم٧م " ؿمٝم٤مب اسمـ رواي٦م ذم ( افّشؿس ًْ تؾ   وؿد) : ؿقفف 

 ." وؾمٚمؿ شمِمّٝمد صمؿّ  " وًمٚمٜم٤ًّمئّل ،  " يٜمٍمف أن ىمٌؾ اًمِّمٛمس

 .ًمٚمٙمًقف اخلٓم٦ٌم ٦مُمنموقمٞمّ  ومٞمف ( افـّوس ؾخطى: )  ؿقفف

ٌّٝم٤م: افؼقل إول   أصح٤مب وأيمثر وإؾمح٤مق اًمِّم٤مومٕمّل  اؾمتح

 . ( ) ذًمؽ أمحد قمـ يٌٚمٖمٜم٤م لَ :  ىمداُم٦م اسمـ ىم٤مل .احلدي٨م

 اًمٙمًقف ذم ًمٞمس:  احلٜمٗمّٞم٦م ُمـ اهلداي٦م ص٤مطم٥م ىم٤مل:  افؼقل افثوين

  .يٜم٘مؾ لَ  ّٕٟمف،  ظمٓم٦ٌم

  .يمثرة ذات وهل،  ومٞمف صمٌت٧م إطم٤مدي٨م سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ، احلدي٨م روى ُم٤مًمٙم٤مً  أنّ  ُمع ، هل٤م ظمٓم٦ٌم ٓ أن اعم٤مًمٙمّٞم٦م قمٜمد اعمِمٝمقرو

_______________ 
وأـمٚمؼ َج٤مقم٦ٌم ُمـ إصح٤مب ذم ( :  333/  6)  "اإلٟمّم٤مف"ىم٤مل اعمرداوي ذم  (6)

إٟمام  .أٟمف ٓ خيٓم٥م: وَل يذيمر اًم٘م٤ميض وهمػمه ٟمّم٤ًم قمـ أمحد ، اؾمتح٤ٌمب اخلٓم٦ٌم روايتلم 

 اٟمتٝمك .َل يذيمر هل٤م أمحُد ظمٓم٦ٌم: أيْم٤ًم وىم٤مل  "ٓ ظمٓم٦ٌم ذم آؾمتً٘م٤مء  "أظمذوه ُمـ ٟمّّمف 
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 .أصح٤مسمف سمف ي٘مؾ ولَ  .اخلٓم٦ٌم ذيمر وومٞمف

 وإّٟمام ، سمخّمقصٝم٤م ظمٓم٦ٌم هل٤م ي٘مّمد لَ  ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف:  سمٕمْمٝمؿ وأضم٤مب

  .اًمٜم٤ّمس سمٕمض عمقت اًمٙمًقف أنّ  يٕمت٘مد ُمـ قمغم اًمّردّ  هلؿ يٌلّم  أن أراد

،  سم٤مخلٓم٦ٌم اًمّتٍميح ُمـ حٞمح٦ماًمّّم  إطم٤مدي٨م ذم سمام:  وشمٕمّ٘م٥م

 شمْمّٛمٜمتف مم٤ّم ذًمؽ وهمػم واعمققمٔم٦م واًمّثٜم٤مء احلٛمد ُمـ ذائٓمٝم٤م وطمٙم٤مي٦م

 وإصؾ ، اًمٙمًقف سم٥ًٌم اإلقمالم قمغم ي٘متٍم ومٚمؿ ، إطم٤مدي٨م

  .سمدًمٞمؾٍ  إَّٓ  شمث٧ٌم ٓ واخلّم٤مئص ، آشّم٤ٌمع ُمنموقمّٞم٦م

 ٓم٦ٌماخل إنّ :  وىم٤مل،  اعمذيمقر اًمّت٠مويؾ اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ اؾمتْمٕمػ وىمد

 ُمٜمٝم٤م اعمٓمٚمقب هق سمام اإلشمٞم٤من سمٕمد ، ُمٕملّم  رء ذم ُم٘م٤مصده٤م شمٜمحٍم ٓ

 وهمػمه اًمٙمًقف ؾم٥ٌم ُمـ ذيمر ُم٤م وَجٞمع ، واعمققمٔم٦م واًمّثٜم٤مء احلٛمد ُمـ

 ومٞمذيمر ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  اًمّت٠مّد  ومٞمٜمٌٖمل ، اًمٙمًقف ظمٓم٦ٌم ُم٘م٤مصد ُمـ هق

  .اًمٙمًقف ظمٓم٦ٌم ذم ذًمؽ اإلُم٤مم

 اجلٛمٕم٦م يمخٓمٌتل اًمٙمًقف ظمٓم٦ٌم يمقن ذم ىمداُم٦م اسمـ ٟم٤مزع .ٟمٕمؿ

 .ذًمؽ ي٘متيض ُم٤م اعمذيمقرة إطم٤مدي٨م ذم ًمٞمس إذ ، واًمٕمٞمديـ

 اخلٓم٦ٌم أصؾ أٟمٙمر ُمـ قمغم وردّ ،  طم٤مؿمٞمتف ذم اعمٜمػم اسمـ ٟمح٤م ذًمؽ وإمم

 اطمت٩ّم  أصح٤مهبؿ سمٕمض أنّ  وذيمر،  إطم٤مدي٨م ذم سحي٤مً  ذًمؽ ًمثٌقت

 سم٠منّ  ٗمفزيّ  صمؿّ  ، اعمٜمؼم صٕمد أّٟمف احلدي٨م ذم يٜم٘مؾ لَ  سم٠مّٟمف،  اخلٓم٦ٌم شمرك قمغم

 .ي٘مع لَ  أّٟمف يذيمر لَ  أّٟمف ُمـ يٚمزم ٓ صمؿّ  ، ذـم٤مً  ًمٞمس اعمٜمؼم

 ًمق ُم٤م سمخالف ، اخلٓم٦ٌم ً٘مطيُ  ٓ آٟمجالء أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 ومٚمق ، واخلٓم٦ٌم اًمّّمالة يً٘مط وم٢مّٟمف اًمّّمالة ذم ينمع أن ىمٌؾ اٟمجٚم٧م
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 .هب٤م َُمـ ىم٤مل قمٜمد اعمذيمقرة اهلٞمئ٦م قمغم أمتّٝم٤م اًمّّمالة أصمٜم٤مء ذم اٟمجٚم٧م

 .اعمٕمت٤مدة اًمٜمّقاومؾ هٞمئ٦م قمغم يتّٛمٝم٤م:  أصبغ وظـ

 " ؾمٛمرة طمدي٨م ذم اًمٜم٤ًّمئّل  زاد ( ظؾقف وأثـك اهلل ؾحؿد: )  ؿقفف

 ." ورؾمقًمف اهلل قمٌد أّٟمف وؿمٝمد

وم٢مذا  "ذم رواي٦م هلام ( وـزوا   اهلل ؾودظقا ذفؽ رأيتؿ ؾنذا: ) ؿقفف 

 تجئقااًم:  أي . اًمّزاي سمٗمتح "الة ـرأيتٛمقمه٤م وم٤مومزقمقا إمم اًمّم

 .وشمقضّمٝمقا

 قمٜمد اهلل إمم آًمتج٤مء وأنّ  ، سمف اعم٠مُمقر إمم اعم٤ٌمدرة إمم إؿم٤مرة وومٞمف

 اًمٕمّمٞم٤من ُمـ ومّرط ُم٤م عمحق ؾم٥ٌم وآؾمتٖمٗم٤مر،  سم٤مًمّدقم٤مء اعمخ٤موف

 .اعمخ٤موف زوال سمف يرضمك

 اهلل ٟم٠ًمل ، وأضمٚم٦م اًمٕم٤مضمٚم٦م واًمٕم٘مقسم٤مت ًمٚمٌالي٤م ؾم٥ٌم اًمّذٟمقب وأنّ 

  .وهمٗمراٟمف وقمٗمقه رمحتف شمٕم٤ممم

 ُمٜمف ومٕمٚمٝم٤م شم٘مّدم اًمتل وهل ، اخل٤مّص٦م اعمٕمٝمقدة:  أي (وصّؾقا : ) قفف ؿ

  .اًمّّمالة ُمٓمٚمؼ قمغم سمف اؾمتدل ُمـ يّم٥م ولَ  .اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 إؿمٕم٤مراً  ومٞمف ٕنّ ،  صّحتٝم٤م ذم ذـم٤مً  ًمٞم٧ًم اجلامقم٦م أنّ  ُمٜمف ًتٜمٌطويُ 

 إمم ي١مّدي ىمد اجلامقم٦م واٟمتٔم٤مر ، إًمٞمٝم٤م واعم٤ًمرقم٦م اًمّّمالة إمم سم٤معم٤ٌمدرة

 .اًمّّمالة ُمـ اًمقىم٧م سمٕمض إظمالء وإمم اهت٤مومق

 إذا وًمده اًمقاًمد خي٤مـم٥م يمام اإلؿمٗم٤مق ُمٕمٜمك ومٞمف ( حمّؿد أّمي يو : ) ؿقفف

 ." سمٜمّل  ي٤م " سم٘مقًمف قمٚمٞمف أؿمٗمؼ

 قمـ ًمٕمدوًمف ًمٙمـ . أُّمتل ي٤م:  ي٘مقل أن ذًمؽ ىمْمّٞم٦م ويم٤من ، ىمٞمؾ يمذا 
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 حتذير ُم٘م٤مم اعم٘م٤مم يمقن سم٥ًٌم ويم٠مهّن٤م ، طمٙمٛم٦م اعمٔمٝمر إمم اعمْمٛمر

 ي٤م " وُمثٚمف ، سم٤مًمّتٙمريؿ اإلؿمٕم٤مر ُمـ اًمّْمٛمػم إمم اإلو٤موم٦م ذم عم٤َِم وختقيػ

  ( ).احلدي٨م " ؿمٞمئ٤مً  اهلل ُمـ قمٜمِؽ  أهمٜمل ٓ حمّٛمد سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م

 أن وقمٔمف طم٤مل ًمف يٜمٌٖمل اًمقاقمظ أنّ  " حمّٛمد أُّم٦م ي٤م " ىمقًمف ُمـ وي١مظمذ

 إمم بأىمر ّٕٟمف،  اًمّتقاوع ذم ي٤ٌمًمغ سمؾ ، ًمٜمٗمًف شمٗمخٞمؿ ومٞمف سمٙمالمٍ  ي٠ميت ٓ

 .يًٛمٕمف ُمـ اٟمتٗم٤مع

٤مُمع يم٤من وإن،  اخلؼم ًمت٠ميمٞمد اًم٘مًؿ ومٞمف ( حدٍ أَ  ـمِ  مو واهللِ: )  ؿقفف ًّ  اًم

 وإن،  ًمٚمخؼم اًمّت٠ميمٞمد إلرادة سم٤مًمٞمٛملم يمالُمف ملسو هيلع هللا ىلص وصّدر .ومٞمف ؿم٤مكّ  همػم

 . صدىمف ذم يرشم٤مب ٓ يم٤من

 اهلل ُمع إدب حلًـ رقم٤مي٦م سم٤مًمّذيمر ٦مُمَ وإَ  دٌاًمٕم ختّمٞمص وًمٕمؾ

  .هم٤مًم٤ٌمً  اًمٖمػمة هبؿ يتٕمٚمؼ ممّـ وإهؾ اًمّزوضم٦م ـقم ًمتٜمّزهف شمٕم٤ممم

 " ـُمِ  " أنّ  وقمغم،  اخلؼم أّٟمف قمغم سم٤مًمٜمّّم٥م(  أؽر أحد مـ مو: )  ؿقفف

 صٗم٦م خمٗمقض " أهمػم " أو ، متٞمؿ ًمٖم٦م قمغم اًمّرومع ومٞمف وجيقز ، زائدة

 .ُمقضمقد شم٘مديره حمذوف واخلؼم ، ٕطمدٍ 

 وهل،  اعمٕمجٛم٦م ًمٖملما سمٗمتح اًمٖمػمة ُمـ شمٗمْمٞمؾ أومٕمؾ ( أؽر: )  ؿقفف

 اًمّزوضملم ذم وأصٚمٝم٤م ، وإٟمٗم٦م احلٛمّٞم٦م ُمـ حيّمؾ شمٖمػّم  اًمّٚمٖم٦م ذم

 شمٖمػّم  يمّؾ  قمـ ُمٜمّزه ّٕٟمف،  ( ) شمٕم٤ممم اهلل قمغم حم٤مل ذًمؽ ويمّؾ ،  وإهٚملم

_______________ 
 .ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (  636) وُمًٚمؿ (  0002) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

اعمح٤مل قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وصٗمف سم٤مًمَٖمػْمة ( : 6/233) ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل (6)

٤م اًمَٖمػمة اًمالئ٘م٦م سمجالًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم، اعمِم٤مهب٦م ًمَٖمػْمة اعمخٚمقق  ال يًتحٞمؾ وصٗمف وأُمَّ

ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف يقصػ سم٤مًمٖمػمة قمٜمد أهؾ ، هب٤م يمام دلَّ قمٚمٞمف هذا احلدي٨م وُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٜم٤مه 
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 .اعمج٤مز قمغم محٚمف ومٞمتٕملّم  وٟم٘مص

 ي٘مّمد ُمـ وزضمر وُمٜمٕمٝمؿ احلريؿ صقن اًمٖمػمة صمٛمرة يم٤مٟم٧م عَم٤ّم:  ؾؼقؾ

 وم٤مقمٚمف وزضمر ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ ُمٜمع ًمٙمقٟمف ذًمؽ ٚمٞمفقم أـمٚمؼ ، إًمٞمٝمؿ

  .قمٚمٞمف يؽمشّم٥م سمام اًمٌّمء شمًٛمٞم٦م سم٤مب ُمـ ومٝمق ، وشمققّمده

 .اهلل ُمـ اًمٗمقاطمش قمـ زضمراً  أيمثر أطمد ُم٤م اعمٕمٜمك:  ومقرك اسمـ وىم٤مل

 اًمّدٟمٞم٤م ذم ُمٜمف سم٤مٟمت٘م٤مُمف اًمٕم٤ميص طم٤مل ُمـ يٖمػم ُم٤م اهلل همػمة:  وىم٤مل

 طمّتك سم٘مقمٍ  ُم٤م يٖمػّم  ٓ اهلل إنّ )  شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف ، إطمدامه٤م ذم أو وأظمرة

 .( سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُم٤م يٖمػّموا

 إُّم٤م ، ىمقًملم قمغم هذا ُمثؾ ذم اًمّتٜمزيف أهؾ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 ُمـ ومٝمق ، واحلامي٦م اعمٜمع ؿمّدة سم٤مًمٖمػمة اعمراد أنّ  قمغم ُم١مّول وإُّم٤م ، ؾم٤ميم٧م

  .اعمالزُم٦م جم٤مز

 " ىمقًمف ُمـ ٚمفىمٌ سمام اعمٕمٜمك هذا اشّمّم٤مل وضمف:  وهمػمه اًمّٓمٞمٌّل  وىم٤مل

 سم٤مًمّذيمر اًمٌالء سم٤مؾمتدوم٤مع أُمروا عَم٤ّم أهّنؿ ضمٝم٦م ُمـ " إًمخ اهلل وم٤مذيمروا

 ُمـ هل اًمتل اعمٕم٤ميص قمـ ردقمٝمؿ ٟم٤مؾم٥م . واًمّّمدىم٦م واًمّّمالة واًمّدقم٤مء

  .ذًمؽ ذم أقمٔمٛمٝم٤م ّٕٟمف اًمّزٟم٤م ُمٜمٝم٤م وظمّص  ، اًمٌالء ضمٚم٥م أؾم٤ٌمب

 ذم ٠مصمػماً شم وأؿمّده٤م اعمٕم٤ميص أىمٌح ُمـ اعمٕمّمٞم٦م هذه يم٤مٟم٧م٤معَمَّ :  وؿقؾ

 ُمـ اعم٘م٤مم هذا ذم ختقيٗمٝمؿ ذًمؽ ٟم٤مؾم٥م،  اًمٖمْم٥م وهمٚم٦ٌم اًمٜمّٗمقس إصم٤مرة

  .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وظم٤مًم٘مٝم٤م اًمٖمػمة رّب  ُم١ماظمذة

_______________ 
، وٓ يٕمٚمؿ يمٜمٝمٝم٤م ويمٞمٗمٞمتٝم٤م إَّٓ هق ؾمٌح٤مٟمف  .اًمًٜم٦م قمغم وضمف ٓ يامصمؾ ومٞمف صٗم٦م اعمخٚمقىملم

 .يم٤مًم٘مقل ذم آؾمتقاء واًمٜمزول واًمرو٤م واًمٖمْم٥م وهمػم ذًمؽ ُمـ صٗم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف
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 ُمـ واٟمت٘م٤مُمف اهلل ىمدرة قمٔمٞمؿ ُمـ:  أي ( أظؾؿ مو تعؾؿقن فق: )  ؿقفف

 .اإلضمرام أهؾ

 ُمتقاصؾ قمٚمٛمف ٕنّ  ، قمٚمٛمل دام يمام قمٚمٛمٙمؿ دام ًمق ُمٕمٜم٤مه:  وؿقؾ

 .ػمههم سمخالف

 ُم٤م ذًمؽ وهمػم وطمٚمٛمف اهلل رمح٦م ؾمٕم٦م ُمـ قمٚمٛمتؿ ًمق ُمٕمٜم٤مه:  وؿقؾ

 .ذًمؽ ُمـ وم٤مشمٙمؿ ُم٤م قمغم ًمٌٙمٞمتؿ أقمٚمؿ

 واًمّت٘مدير ، اًمٕمدم هٜم٤م اًم٘مٚم٦م ُمٕمٜمك : ىمٞمؾ ( ؿؾقالً  فضحؽتؿ: )  ؿقفف

 واؾمتٞمالء،  اخلقف ًمٖمٚم٦ٌم ٟم٤مدراً  إَّٓ  ُمٜمٙمؿ ي٘مع ولَ  اًمّْمحؽ ًمؽميمتؿ

  .احلزن

 إٟمّم٤مر قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ذًمؽ ؾم٥ٌم أنّ :  ٥ماعمُٝمٚمَّ  قمـ سمّٓم٤مل اسمـ وطمٙمك

٦ٌّم ُمـ  وٓ،  ومٞمف ـم٤مئؾ ٓ سمام ذًمؽ شم٘مرير ذم وأـم٤مل .واًمٖمٜم٤مء اًمٚمٝمق حم

  .قمٚمٞمف دًمٞمؾ

 واًم٘مّّم٦م،  ؟ همػمهؿ دون إٟمّم٤مر سمذًمؽ اعمخ٤مـم٥م أنّ  ًمف أيـ وُمـ

 ووومقد ُمّٙم٦م سم٠مهؾ اعمديٜم٦م اُمتألت طمٞم٨م ملسو هيلع هللا ىلص زُمٜمف أواظمر ذم يم٤مٟم٧م

 قمـ يًتٖمٜمك سمام واًمّتِمٜمٞمع قمٚمٞمف اًمّردّ  ذم ٜمػماًمزيـ سمـ اعم سم٤مًمغ وىمد . اًمٕمرب

  .طمٙم٤ميتف

 اًمؽّمظمٞمص ذم اًمّتقؾّمع قمغم اخلٓم٦ٌم ذم اًمّتخقيػ شمرضمٞمح احلدي٨م وذم

 ، اًمِّمٝمقة ُمـ قمٚمٞمف ضمٌٚم٧م عم٤َِم اًمٜمّٗمقس ُمالءُم٦م ُمـ اًمّرظمص ذيمر ذم عم٤َِم

  .يزيده٤م سمام ٓ يْم٤مّده٤م سمام اًمٕمٚم٦م ي٘م٤مسمؾ احل٤مذق واًمّٓمٌٞم٥م

 اًمّزائد اًمّتٓمقيؾ ُمـ ختّّمٝم٤م هٞمئ٦مً  اًمٙمًقف ّمالةًم أنّ  قمغم سمف واؾمتدل
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  .ريمٕم٦م يمّؾ  ذم ريمقع زي٤مدة وُمـ ، وهمػمه اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٕم٤مدة قمغم

٤ٌّمس سمـ اهلل قمٌدُ  ذًمؽ رواي٦م قمغم قم٤مئِم٦مَ  واومؼ وىمد  سمـ اهلل وقمٌدُ  قم

 قمٜمد ضم٤مسمر وقمـ ، رسمٙم أيب سمٜم٧م أؾمامء قمـ وُمثٚمف ، قمٚمٞمٝمام ُمّتٗمؼ قمٛمرو

 اسمـ وقمـ ، اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد هريرة أيب قمـو ، أمحد قمٜمد قمكمّ  وقمـ ، ُمًٚمؿ

 .اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ؾمٗمٞم٤من أمّ  وقمـ ، اًمٌّزار قمٜمد قمٛمر

 ُمـ أومم هب٤م وم٤مٕظمذ،  اًمّث٘م٤مت احلّٗم٤مظ رواه٤م زي٤مدة رواي٤مهتؿ وذم

 .افػتقو أهؾ مـ افعؾؿ أهؾ مجفقر ؿول وبذفؽ .إًمٖم٤مئٝم٤م

 .أظمرى ـمرق ُمـ ذًمؽ ذم اًمّزي٤مدة وردت وىمد

 يمّؾ  ذم أنّ ،  ضم٤مسمر قمـ وآظمر ، قم٤مئِم٦م قمـ آظمر وضمف ُمـ ُمًٚمؿ ومٕمٜمد

 . ريمققم٤مت صمالث ريمٕم٦م

٤ٌّمس اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ وقمٜمده  أرسمع ريمٕم٦م يمّؾ  ذم أنّ ،  قم

 . ريمققم٤مت

 أنّ ،  قمكمّ  طمدي٨م ُمـ واًمٌّزار ، يمٕم٥م سمـ أيبّ  طمدي٨م ُمـ داود وٕيب

 .تريمققم٤م مخس ريمٕم٦م يمّؾ  ذم

 قمٌد واسمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  ذًمؽ أووح وىمد .قِمٚم٦َّم قمـ ُمٜمٝم٤م إؾمٜم٤مد خيٚمق وٓ

 .اًمؼمّ 

 يم٤مٟمقا أهّنؿ،  وافبخوريّ  وأمحد افّشوؾعلّ  ظـ : اهلدى ص٤مطم٥م وٟم٘مؾ

 وم٢منّ  ، اًمّرواة سمٕمض ُمـ همٚمٓم٤مً  ريمٕم٦م يمّؾ  ذم اًمّريمققملم قمغم اًمّزي٤مدة يٕمّدون

 يقم ذًمؽ أنّ  وجيٛمٕمٝم٤م ، سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م ردّ  يٛمٙمـ احلدي٨م ـمرق أيمثر

الم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٤مت ًّ  .سم٤مًمّراضمح ظمذإ شمٕملّم  احّتدت وإذا،  اًم
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 اًمٙمًقف وأنّ  ، اًمقاىمٕم٦م سمتٕمّدد .إحوديٌ هذه بغ بعضفؿ ومجع

 ٟمح٤م ذًمؽ وإمم ، ضم٤مئزاً  إوضمف هذه ُمـ يمّؾ  ومٞمٙمقن ، ُمراراً  وىمع

  .ريمققم٤مت أرسمع قمغم اًمّزي٤مدة قمٜمده شمث٧ٌم لَ  ًمٙمـ،  إؾمح٤مق

 جيقز:  افّشوؾعّقي مـ وؽرهؿ واخلّطويبّ  ادـذر وابـ خزيؿي ابـ وؿول

 وىمّقاه ، اعم٤ٌمح آظمتالف ُمـ وهق .ذًمؽ ُمـ صم٧ٌم ُم٤م جٛمٞمعسم اًمٕمٛمؾ

 .ؿُمًٚم ذح ذم اًمٜمّقوّي 

 سمح٥ًم يم٤من واًمٜمّ٘مص اًمّريمقع ذم اًمّزي٤مدة طمٙمٛم٦م أنّ :  بعضفؿ وأبدى

 قمغم اىمتٍم ريمقع أّول ذم آٟمجالء وىمع ومحلم ، وسمٓمئف آٟمجالء هقم٦م

،  صم٤مًمث٤مً  ادز اإلسمٓم٤مء ذم زاد وطملم ، ريمققم٤مً  زاد أسمٓم٠م وطملم ، اًمٜم٤ّمومٚم٦م ُمثؾ

  .ذًمؽ ذم ورد ُم٤م هم٤مي٦م إمم وهٙمذا

 أّول ذم يٕمٚمؿ ٓ وقمدُمف آٟمجالء إسمٓم٤مء سم٠منّ :  وهمػمه اًمٜمّقوّي  وشمٕمّ٘مٌف

 قمدد أنّ  قمغم اًمّرواي٤مت اشّمٗم٘م٧م وىمد ، إومم اًمّريمٕم٦م ذم وٓ احل٤مل

 ُمٜمقّي  ٟمٗمًف ذم ُم٘مّمقد أّٟمف قمغم يدّل  وهذا ، ؾمقاء اًمّريمٕمتلم ذم اًمّريمقع

  .احل٤مل أّول ُمـ

 اًمّث٤مٟمٞم٦م وأُّم٤م ، إومم اًمّريمٕم٦م قمغم آقمتامد يٙمقن أن سم٤مطمتامل:  وأضمٞم٥م

 ي٘مع آٟمجالء سمطء سم٥ًٌم إومم ذم وىمققمف اشّمٗمؼ ومٛمٝمام،  هل٤م شمٌع ومٝمل

  .سمٞمٜمٝمام ًمٞم٤ًموي اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم ُمثٚمف

 اًمّث٤مٟمٞم٦م ُيّمكمِّ  أصمٜم٤مئٝم٤م ذم آٟمجالء وىمع إذا:  أصبغ ىم٤مل وُمـ صَمؿَّ 

 ويزيد ، اًمّّمالة ُمٓمٚمؼ ٟمّٞم٦م قمغم ومٞمٝم٤م اعُمّمكمِّ  ومٞمدظمؾ هذا وقمغم .يم٤مًمٕم٤مدة

  .ذًمؽ ُمـ ُم٤مٟمع وٓ ، اًمٙمًقف سمح٥ًم اًمّريمقع ذم
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 اًمّرأس رومع قمغم سمحٛمٚمف:  اًمّريمقع زي٤مدة قمـ احلـػّقي بعض وأجوب

 ريمققمف إمم رضمع اٟمجٚم٧م يره٤م لَ  وم٢مذا ؟ ٓ أم اٟمجٚم٧م هؾ اًمِّمٛمس ًمرؤي٦م

ـّ .  ُمراراً  أو ُمّرة ذًمؽ ومٗمٕمؾ،   ريمققم٤مً  ذًمؽ ٗمٕمؾي رآه ُمـ سمٕمض ومٔم

  .زائداً 

 سملم اًم٘مٞم٤مم أـم٤مل أّٟمف ذم اًمٍّمحي٦م اًمّّمحٞمح٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م:  وشمٕمّ٘م٥م

 ، شمٓمقيؾ إمم حيت٩م لَ  وم٘مط اًمِّمٛمس ًمرؤي٦م اًمّرومع يم٤من وًمق،  اًمّريمققملم

 اًم٘مراءة ذم ذع صمؿّ  آقمتدال ذًمؽ ذيمر سم٠مّٟمف اًمٍّمحي٦م إظم٤ٌمر ؾمّٞمام وٓ

 ومٞمف ًمٙم٤من اًم٘م٤مئؾ هذا زقمؿ يمام يم٤من وًمق ، احلٛمؾ هذا يردّ  ذًمؽ ومٙمّؾ 

 إصم٤ٌمت ُمٜمف ًمزم أو،  اعمنموقم٦م اًمٕم٤ٌمدة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمّرؾمقل ًمٗمٕمؾ إظمراج

 .ُمٜمف ومرّ  ُم٤م وهق،  هب٤م قمٝمد ٓ اًمّّمالة ذم هٞمئ٦م

 .شم٘مّدم ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م وذم 

 يمثرة قمـ واًمّزضمر ، اًمٙمًقف قمٜمد ذيمر ُم٤م وؾم٤مئر سم٤مًمّّمالة اعم٤ٌمدرة

 ُمـ اعمرء إًمٞمف ؾمٞمّمػم سمام واًمّتحّ٘مؼ ، اًمٌٙم٤مء يمثرة قمغم واحل٨ّم  ، اًمّْمحؽ

  .اهلل سمآي٤مت وآقمت٤ٌمر واًمٗمٜم٤مء اعمقت

 ذًمؽ ٟٓمتٗم٤مء إرض ذم شم٠مصمػماً  ًمٚمٙمقايم٥م أنّ  زقمؿ ُمـ قمغم اًمّردّ  وومٞمف

  .دوهنام سمام ومٙمٞمػ واًم٘مٛمر اًمِّمٛمس قمـ

 سمٕمد واًمّتٙمٌػم ، اًمّّمٗمقف وشمٕمديؾ ، اعمقىمػ ذم اإلُم٤مم شم٘مديؿ وومٞمف

 اًمّّمقاب همػم قمغم اقمت٘م٤مده خيِمك ُم٤م وسمٞم٤من ، ًمّّمالةا ُمقوع ذم اًمقىمقف

  .ومٞمٝم٤م سمف ًمٞم٘متدى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أومٕم٤مل سمٜم٘مؾ اًمّّمح٤مسم٦م واهتامم ،

 ، اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ؾمٞم٘مع ُم٤م أٟمٛمقذج شمٌٞملم اًمٙمًقف وىمقع طمٙمٛم٦م وُمـ
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 ُمع اخلقف ـمريؼ ؾمٚمقك قمغم واًمّتٜمٌٞمف ، يذٟم٥م لَ  ُمـ قم٘م٤مب وصقرة

 اعم١مُمـ ًمٞمٙمقن قمٜمف ؽذًم يمِمػ صمؿّ  سم٤مًمٙمقيم٥م اًمٙمًقف ًمقىمقع اًمّرضم٤مء

 .ورضم٤مء ظمقف قمغم رسّمف ُمـ

 ، اًم٘مٛمر أو اًمِّمٛمس يٕمٌد ُمـ رأي شم٘مٌٞمح إمم إؿم٤مرة اًمٙمًقف وذم

 ًمٚم٘مٛمر وٓ ًمٚمِّمٛمس شمًجدوا ٓ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم إُمر سمٕمْمٝمؿ ومحؾ

ـّ  اًمذي هلل واؾمجدوا  اًمذي اًمقىم٧م ّٕٟمف،  اًمٙمًقف صالة قمغم(  ظمٚم٘مٝم

 اعمٜمّزه واًمٜمّ٘مص اًمّتٖمٞمػم ُمـ ومٞمٝمام ئمٝمر عم٤َِم قم٤ٌمدهتام قمـ اإلقمراض يٜم٤مؾم٥م

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وقمال ضمؾَّ  اعمٕمٌقد قمٜمف
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 الحديث المـائظ وخمدظ
 ظذ افّشؿس خسػً:  ؿول,   إصعريّ  مقشك أيب ظـ - 254

 أتك حّتك,  افّسوظي تؽقن أن خيشك,  ظوً زِ ؾَ  ؾؼوم .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل زمون

 صالتف دم يػعؾف رأيتف وم,  وشجقدٍ  ؿقومٍ  بلضقل ؾصذ  ,  ؾؼوم .ادسجد

 تؽقن ٓ:  وجؾ ظزّ  اهلل يرشؾفو افتل أيوت هذه إنّ :  ؿول ثؿّ ,  ؿطّ 

ـّ  .حلقوتف وٓ أحدٍ  دقت  رأيتؿ ؾنذا,  ظبوده هبو  خيّقف يرشؾفو اهلل وفؽ

 ( ).واشتغػوره ودظوئف اهلل ذـر إػ ؾوؾزظقا صقئوً  مـفو

ٌّٝم٦م صٗم٦م اًمّزاي سمٙمن ( ؾزظوً  ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  ؾؼوم: )  ؿقفف  وجيقز ، ُمِم

 .اًمّّمٗم٦م سمٛمٕمٜمك ُمّمدر أّٟمف قمغم اًمٗمتح

:  أي،  شم٤مُّم٦م يم٤من أنّ  قمغم سم٤مًمّْمؿّ  ( افّسوظي تؽقن أن خيشك: )  ؿقفف

٤مقم٦م حتي أن خيِمك ًّ ٤مقم٦م ٟم٤مىمّم٦م أو ، اًم ًّ  ، حمذوف واخلؼم اؾمٛمٝم٤م واًم

  .اًمٕمٙمس أو

ـّ  يقضمٌف سمام اإلظم٤ٌمر ضمقاز وومٞمف:  ؿقؾ  ٕنّ  ، احل٤مل ؿم٤مهد ُمـ اًمّٔم

 يٙمقن أن ؾقحتؿؾ،  اًمٗمزع ًمّمقرة اعمِم٤مهد قمـ خيٗمك اًمٗمزع ؾم٥ٌم

 .ذيمر ُم٤م ًمٖمػم اًمٗمزع

٤مقم٦م إنّ  طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م هذا ومٞمِمٙمؾ هذا ومٕمغم ًّ  يمثػمة ُم٘مّدُم٤مت ًمٚم

 .اخلقارج وظمروج،  اخلٚمٗم٤مء واؾمتخالف،  اًمٌالد يمٗمتح وىمٕم٧م شمٙمـ لَ 

 واًمّدظم٤من واًمّدضّم٤مل واًمّداسّم٦م ُمٖمرهب٤م ُمـ اًمِّمٛمس يمٓمٚمقع إذاط صمؿّ 

_______________ 
ُمـ ـمريؼ سُمريد سمـ قمٌد اهلل قمـ أيب سمردة (  466) وُمًٚمؿ (  6363) اًمٌخ٤مري أظمرضمف  (6)

 .قمـ أيب ُمقؾمك 
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  .ذًمؽ همػمو

 :  هذا ظـ وجيوب

 اًمٜمٌّّل  إقمالم ىمٌؾ وىمٕم٧م اًمٙمًقف ىمّّم٦م شمٙمقن أن:  آحتامل إول

   .اًمٕمالُم٤مت هبذه ملسو هيلع هللا ىلص

 .اعم٘مّدُم٤مت سمٕمض ذًمؽ يٙمقن أن ظمٌم ًمٕمٚمف:  افثوين

ـّ  اًمّراوي أنّ :  افثوفٌ  يمٕم٘مقسم٦مٍ  ًمٖمػمه ويم٤مٟم٧م،  ًمذًمؽ اخلِمٞم٦م أنّ  فم

 اًمٜمّقوّي  ذيمره ُم٤م ؾطم٤مص هذا . اًمّريح هٌقب قمٜمد خيِمك يم٤من يمام حتدث

 .ًمٖمػمه شمٌٕم٤مً 

٤مقم٦م اعمراد أنّ  سمٕمْمٝمؿ زاد:  افرابع ًّ ٤مقم٦م:  أي ، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم همػم سم٤مًم ًّ  اًم

  .ذًمؽ همػم أو ملسو هيلع هللا ىلص يمٛمقشمف ، إُمقر ُمـ أُمر قمغم قمالُم٦م ضمٕمٚم٧م اًمتل

 ُمقت نّ وم٢م ، ضمّداً  ُمت٠مظّمرة اًمٙمًقف ىمّّم٦م ٕنّ ،  كظرٌ  إّول ودم

 اًمٜمٌّّل  أظمؼم وىمد ( ) إخبور أهؾ ظؾقف اّتػؼ يمام اًمٕم٤مذة ذم يم٤من إسمراهٞمؿ

  .ذًمؽ ىمٌؾ واحلقادث إذاط ُمـ سمٙمثػمٍ  ملسو هيلع هللا ىلص

ـّ  ومتحًلم،  افّثوفٌ وأّمو  إَّٓ  سمذًمؽ جيزم ٓ أّٟمف ي٘متيض سم٤مًمّّمح٤ميبّ  اًمّٔم

 .سمتقىمٞمٍػ 

  .سمٕمده خيٗمك ومال،  افّرابع وأّمو

_______________ 
ُمـ ظمدجي٦م إَّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَجٞمع أوٓد اًمٜمٌل ( :  602/  2)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم  .وم٤مئدة(6)

وسمف يم٤من  .واعْمُتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ أوٓده ُمٜمٝم٤م اًم٘م٤مؾمؿ، إسمراهٞمؿ وم٢مٟمف يم٤من ُمـ ضم٤مريتف ُم٤مري٦م 

وسمٜم٤مشمف إرسمع زيٜم٥م صمؿ رىمٞم٦م صمؿ أم يمٚمثقم صمؿ ، ػمًا ىمٌؾ اعمٌٕم٨م أو سمٕمده يٙمٜمك ُم٤مت صٖم

ومٙم٤من ي٘م٤مل  .وقمٌد اهلل وًمد سمٕمد اعمٌٕم٨م، وىمٞمؾ يم٤مٟم٧م أم يمٚمثقم أصٖمر ُمـ وم٤مـمٛم٦م ، وم٤مـمٛم٦م 

 اٟمتٝمك .وُم٤مشم٧م اًمذيمقر صٖم٤مرًا سم٤مشمٗم٤مق، وي٘م٤مل مه٤م اظمقان ًمف ، ًمف اًمٓم٤مهر واًمٓمٞم٥م 
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 ًمٌٕمض ُم٘مّدُم٦م اًمٙمًقف يٙمقن أن ظمٌم ومٚمٕمٚمف،  افّثوين وأؿرهبو

 سملم يتخٚمؾ أن يًتحٞمؾ وٓ ، ُمٖمرهب٤م ُمـ ِّمٛمساًم يمٓمٚمقع إذاط

 إصمر سمٕمْمٝم٤م ُمتت٤مًمٞم٦م وشم٘مع،  ذيمر مم٤ّم أؿمٞم٤مء اعمذيمقر واًمّٓمٚمقع اًمٙمًقف

٤مقم٦م أُمر وُم٤م)  شمٕم٤ممم ىمقًمف اؾمتحْم٤مر ُمع سمٕمض ًّ  أو اًمٌٍم يمٚمٛمح إَّٓ  اًم

 .( أىمرب هق

 ذم اًمٜمًّخ دظمقل ُم٠ًمًم٦م قمغم جرَّ خُي  أن حيتؿؾ أّٟمف،  زم فمٝمر صمؿّ 

  .اإلؿمٙم٤مل زال ذًمؽ سمجقاز ٞمؾىم وم٢مذا،  إظم٤ٌمر

 ي٘مع ٓ سم٠مّٟمف شمٕم٤ممم اهلل أقمٚمٛمف ُم٤م ًمقٓ اعمٛمٙمـ وىمقع ىمّدر ًمٕمٚمف:  وؿقؾ

 أُّمتف ُمـ ًمف ي٘مع عمـ ًمٞمتٌلّم  .اًمٙمًقف ُٕمر ُمٜمف شمٕمٔمٞمامً  إذاط ىمٌؾ

 طمّمقل سمٕمد ذًمؽ هلؿ وىمع إذا ؾمّٞمام ٓ،  ويٗمزع خيِمك يمٞمػ ذًمؽ

  .أيمثره٤م أو إذاط

 ُم٤م اؾمتحْم٤مر قمغم همٚم٧ٌم اًم٘مدرة إُمٙم٤من راؾمتحْم٤م طم٤مًم٦م ًمٕمؾ:  وؿقؾ

 ُمنموـم٦م يم٤مٟم٧م إذاط شمٚمؽ شمٙمقن أن ٓطمتامل اًمنّموط ُمـ شم٘مّدم

 واهلل ، اًمنّمط ًمٗم٘مد أذاط سمٖمػم اعمخقف ومٞم٘مع ذيمره يت٘مّدم لَ  سمنمطٍ 

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

يرشؾفو خيّقف   اهلل وفؽـ. .اهلل يرشؾ افتل أيوت هذه إن   : ) ؿقفف

 .( ختقيٗم٤مً  إَّٓ  سم٤مٔي٤مت ٟمرؾمؾ وُم٤م)  شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف قاومؼُم(  ظبوده هبو

 واًمّدقم٤مء اًمّذيمر إمم سم٤معم٤ٌمدرة إُمر أنّ  قمغم سمذًمؽ واؾمتدل

 ُمـ أقمؿّ  أي٤مت ٕنّ ،  سم٤مًمٙمًقوملم خيتّص  ٓ،  ذًمؽ وهمػم وآؾمتٖمٗم٤مر

  .؟ وضمقده٤م قمٜمد ُيّمكمِّ  وهؾ ، ذًمؽ
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 .مجوظيو وإشحوق أمحد ؿول وبف ، آظمتالف ومٞمف اعمٜمذر اسمـ طمٙمك

 .قمكمّ  قمـ احلدي٨م صّح٦م قمغم سمف اًم٘مقل افّشوؾعلّ  ؼوظؾ  

  .وهمػمه اًمّرّزاق قمٌد أظمرضمف .ظّبوس ابـ ظـ ذًمؽ وصّح 

٤ٌّمن اسمـ وروى  قمـ قمٛمػم سمـ قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ "صحٞمحف" ذم طم

  .ؾمجدات وأرسمع ريمٕم٤مت ؾم٧ّم  أي٤مت صالة : ُمرومققم٤مً  قم٤مئِم٦م

ٌّٝم٤م عمـ ومٞمف ٦مطمجّ  ومال ، اًمّّمالة ذيمر اًمّرواي٦م هذه ذم ي٘مع ولَ   قمٜمد اؾمتح

 .آي٦م يمّؾ 

 واًمّْمٛمػم " ذيمره إمم " اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  رواي٦م ذم ( اهلل ذـر إػ: )  ؿقفف

 إمم اًمٜمّدب وومٞمف ، " قم٤ٌمده هب٤م اهلل خيّقف " ىمقًمف ذم اهلل قمغم يٕمقد

 .( ).اًمٌالء سمف يدومع مم٤ّم ّٕٟمف وهمػمه اًمٙمًقف قمٜمد آؾمتٖمٗم٤مر

 "قاوم٤مدقمقا اهلل وصٚمّ "ـ اعمٖمػمة قم وهلام (ودظوءه واشتغػوره : ) ؿقفف 

 .وهمػمه سمٙمرة أيبطمدي٨م قم٤مئِم٦م و ُمـ سم٤مًمدقم٤مء ومٞمف إُمر وىمعو

 .أضمزائٝم٤م ُمـ ًمٙمقهنام اًمّمالة قمغم واًمدقم٤مء اًمذيمر محؾ ُمـ وُمٜمٝمؿ

 ىم٤مل طمٞم٨م.  سمٙمرة أيب طمدي٨م ذم سمٞمٜمٝمام َجع ٕٟمف،  أومم وإول

 رُمٜمّمق سمـ ؾمٕمٞمد قمٜمد قم٤ٌمس سمـ طمدي٨م ذم ووىمع ( )( وادقمقا ومّمٚمقا)

  قمغم اخل٤مص قمٓمػ ُمـ وهق " وهٚمٚمقه حقهوؾمٌّ  ويمؼموه اهلل وم٤مذيمروا"

  .اًمٕم٤مم
_______________ 

سم٤مًمٕمت٤مىم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مد أُمر اًمٜمٌل : سمٜم٧م أيب سمٙمر ىم٤مًم٧م  قمـ أؾمامء(  6336) وأظمرج اًمٌخ٤مري  (6)

 .ذم يمًقف اًمِمٛمس

وىمد وىمع اجلٛمع سمٞمٜمٝمام أيْم٤ًم ذم  .أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمام شم٘مّدم ذيمره. طمدي٨م أيب سمٙمرة  (6)

 .( 666) اعمت٘مّدم سمرىمؿ  .طمدي٨م أيب ُمًٕمقد قم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث
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 االستسقاءصالج  تاب

 .اًمٖمػم أو ًمٚمٜمّٗمس اًمٖمػم ُمـ اعم٤مء ؾم٘مل ـمٚم٥م ًمٖم٦م آؾمتً٘م٤مء

  .خمّمقص وضمف قمغم اجلدب طمّمقل قمٜمد اهلل ُمـ ـمٚمٌف وذقم٤مً 

 

 ٤موأهّن ،  آؾمتً٘م٤مء صالة ُمنموقمّٞم٦م قمغم إمصور ؾؼفوء اّتػؼوؿد 

 واًمّتّيع ًمٚمّدقم٤مء يؼمزون:  ىم٤مل أّٟمف،  حـقػي أيب ظـ روي مو إٓ   ريمٕمت٤من

 .ظـف ادشفقر هق هذا ، اًمّّمالة ٕمرِف يَ  ولَ  .ومحًـ هلؿ ظمٓم٥م وإن ،

 .واًمؽّمك اًمٗمٕمؾ سملم اًمّتخٞمػم ظـف اًمّرازّي  سمٙمر أسمق وٟم٘مؾ

 آؾمتً٘م٤مء إمم اخلروج اؾمتح٤ٌمب قمغم اإلمجوع اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وطمٙمك

 . اعمٍم فم٤مهر إمم وزواًمؼم ،

 ، اخلروج يًتح٥ّم  ٓ أّٟمف أيْم٤مً  حـقػي أيب ظـ اًم٘مرـمٌّل  طمٙمك ًمٙمـ

  .اًمّّمالة ذم سم٘مقًمف قمٚمٞمف اؿمتٌف ويم٠مّٟمف
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 الحديث المائظ ودتظ
 افـّبلّ  خرج:  ؿول,   ادوزينّ  ظوصؿٍ  بـ زيد بـ اهلل ظبد ظـ - 255

 صذ   ثؿّ ,  رداءه وحّقل,  يدظق افؼبؾي إػ ؾتقّجف,  يستسؼل ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).ادصذ إػ:  فػظٍ  ودم .بوفؼراءة ؾقفام جفر,  رـعتغ

 

 سمـ زيد سمـ اهلل قمٌد إذان رائلو،  ُم٤مزن إٟمّم٤مر ( ادوزينّ : ) ؿقفف 

 صمؿّ ،  إٟمّم٤مرّي  إمم واًمٜم٦ًٌّم إب واؾمؿ آؾمؿ ذم اشّمٗم٘م٤م وىمد ، رسّمف قمٌد

 ُمـ اًمذي واًمٌٓمـ اجلدّ  ذم واومؽمىم٤م ، واًمّرواي٦م واًمّّمح٦ٌم اخلزرج إمم

 سمٚمح٤مرث ُمـ رسّمف قمٌد وطمٗمٞمدَ ،  ُم٤مزن ُمـ قم٤مصؿ طمٗمٞمدَ  ٕنّ ،  اخلزرج

 .أقمٚمؿ واهلل ، اخلزرج اسمـ

٤ٌَّمد سمـ  ( يستسؼل ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  خرج : )ؿقفف  ذم رواي٦م اًمزهري قمـ قم

 ."ومخرج سم٤مًمٜم٤مس يًتً٘مل  "متٞمؿ قمٜمد اًمٌخ٤مري 

،  ذًمؽ ؾم٥ٌم قمغم زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم أىمػ ولَ 

 وىمع وىمد ، ذه٤مسمف وىم٧م وقمغم ّمغّم اعمُ  إمم اًمّذه٤مب طم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص صٗمتف وٓ

٤ٌّمن واسمـ داود أيب قمٜمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ذًمؽ  اًمٜم٤ّمس ٤مٙمَ ؿَم :  ىم٤مًم٧م طم

 ووقمد ، سم٤معمّمغمَّ  ًمف ومقوع سمٛمٜمؼمٍ  وم٠مُمر ، اعمٓمر ىمحط ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم

 قمغم وم٘مٕمد اًمِّمٛمس طم٤مضم٥م سمدا طملم ومخرج ، ومٞمف خيرضمقن يقُم٤مً  اًمٜم٤ّمس

  .حلدي٨ما " اعمٜمؼم

_______________ 
(  343) وُمًٚمؿ (  6430،  436 - 422،  422، 426،  423) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ُمـ ـمرق قمـ قم٤ٌمد سمـ متٞمؿ قمـ قمّٛمف قمٌد اهلل سمـ زيد 
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٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م وذم ٜمـ وأصح٤مب أمحد قمٜمد قم ًّ  اًمٜمٌّّل  ظمرج:  اًم

 وذم،  اعمٜمؼم ومرىمك اعمّمغم أشمك طمّتك ُمتّيقم٤مً  ُمتقاوٕم٤مً  ُمتٌّذًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص

 اهلل ٟمٌّل  وم٠ًمًمٜم٤م ، اعمٓمر ىمحط : واًمّٓمؼماينّ  اًمٌّزار قمٜمد اًمّدرداء أيب طمدي٨م

  .احلدي٨م ..ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌّل  ومٖمدا ، ًمٜم٤م يًتً٘مل أن ملسو هيلع هللا ىلص

 .وؿتفو دم آختالف اعمٜمذر ـاسم طمٙمك وىمد

 ، يم٤مًمٕمٞمد أطمٙم٤مُمٝم٤م أيمثر يم٤من وإن ، ُمٕملّم  هل٤م وىم٧م ٓ أّٟمف وافّراجح

  .؟ سم٤مًمٚمٞمؾ شمّمٜمع وهؾ ، ُمٕملّم  سمٞمقمٍ  ختتّص  ٓ سم٠مهّن٤م خت٤مًمٗمف ًمٙمٜمّٝم٤م

 هن٤مرّي٦م أهّن٤م سم٤مًمٜمّٝم٤مر ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مراءة ضمٝمر ملسو هيلع هللا ىلص يمقٟمف ُمـ سمٕمْمٝمؿ اؾمتٜمٌط

 سم٤مًمٚمٞمؾ وضمٝمر .سم٤مًمٜمّٝم٤مر ومٞمٝم٤م ّٕه  سم٤مًمٚمٞمؾ ّمغمَّ شمُ  يم٤مٟم٧م ومٚمق وإٓ ، يم٤مًمٕمٞمد

  .اًمٜمّقاومؾ يمٛمٓمٚمؼ

 .اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم ّمغمَّ شمُ  ٓ أهّن٤م قمغم اإلمجوع ىمداُم٦م اسمـ وٟم٘مؾ

٤ٌّمن اسمـ وأوم٤مد  ذم يم٤من ًمالؾمتً٘م٤مء اعمّمغم إمم ملسو هيلع هللا ىلص ظمروضمف أنّ :  طم

 .اهلجرة ُمـ ؾم٧م   ؾمٜم٦م رُمْم٤من ؿمٝمر

 إمم لومحقّ  "ذم رواي٦م ًمٚمِمٞمخلم (  يدظق افؼبؾي إػ ؾتقّجف : )ؿقفف  

صمؿ صغمَّ  رداءه لطمقَّ  صمؿ ، يدقمق اًم٘مٌٚم٦م واؾمت٘مٌؾ ، فمٝمره اًمٜم٤مس

 ، يمقن اًمتحقيؾ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٞمٛملم أو اًمٞم٤ًمر اخلؼم ُمـ يتٌلّم  لَ  ."ريمٕمتلم

 يم٤من أّٟمف صم٧ٌم ٤معمَِ  .إيٛمـ سمج٤مٟمٌف اًمتٗم٧م أّٟمف ظم٤مرج ُمـ اعمًتٗم٤مد ًمٙمـ

 . يمّٚمف ؿم٠مٟمف ذم اًمّتٞمّٛمـ يٕمجٌف

  .اًمّدقم٤مء وإرادة اعمققمٔم٦م ومراغ سمٕمد اًمّتحقيؾ هذا حمّؾ  إنّ  صمؿّ 

 ًمتحقيؾ ؾم٤مسم٘م٤مً  وىمع آؾمت٘م٤ٌمل أنّ  فم٤مهره " رداءه لطمقَّ  صمؿّ  " ىمقًمفو



 356 باب االستسقاء   الصالة كتاب   

،  افّشوؾعّقي مـ ـثر يمالم ذم ووىمع ، افّشوؾعلّ  يمالم فم٤مهر وهق ، اًمّرداء

 .آؾمت٘م٤ٌمل طم٤مل حيّقًمف أّٟمف

 اًمّتحقيؾ اسمتداء ذم أّٟمف،  وآؾمت٘م٤ٌمل اًمّٔمٝمر حتقيؾ سملم واًمٗمرق

  .ُمًت٘مٌالً  ومٞمّمػم هم٤ميتف آٟمحراف يٌٚمغ طمّتك ُمٜمحروم٤مً  يٙمقن وأوؾمٓمف

 أن ؿم٠مٟمف ُمـ اخلٓمٞم٥م أنّ  ضمٝم٦م ُمـ ( ) أٟمس طمدي٨م وسملم سمٞمٜمف واجلؿع

 .اؾمتدار اعمّرشملم ذم دقم٤م عَم٤ّم ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف يٜم٘مؾ لَ  وأّٟمف ، اًم٘مٌٚم٦م يًتدسمر

 .سم٤معمًجد اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم يم٤مٟم٧م أٟمس طمدي٨م ذم اًمتل اًم٘مّّم٦م أنّ 

  .سم٤معمّمغم يم٤مٟم٧م زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم ًمتلا واًم٘مّّم٦م

 قمّدة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومٕمؾ ُمـ اًمّدقم٤مء ذم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ذم ورد وىمد

 :  أطم٤مدي٨م

 يًٛمع اًمقطمل قمٚمٞمف ٟمزل إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من،  قمٛمر طمدي٨م ُمٜمٝم٤م

 قمٜمف يُهِّ  صمؿّ  ، يقُم٤مً  قمٚمٞمف اهلل وم٠مٟمزل ، اًمٜمّحؾ يمدوّي  وضمٝمف قمٜمد

 ًمف واًمٚمٗمظ اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف .احلدي٨م .ودقم٤م يديف ورومع اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ

 .واحل٤ميمؿ واًمٜم٤ًّمئّل ، 

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمؽّمُمذّي  وعمًٚمؿٍ   سمدر يقم يم٤من عَم٤ّم : قمٛمر قمـ قم

 ومجٕمؾ،  يديف ُمدّ  صمؿّ  اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ اعمنميملم إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٟمٔمر

 .احلدي٨م .سمرسّمف هيتػ

 ٟمٗمر قمغم دقم٤موم اًمٙمٕم٦ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  اؾمت٘مٌؾ : ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وذم

 ـم٤مرق سمـ اًمّرمحـ قمٌد طمدي٨م وذم ، قمٚمٞمف ُمّتٗمؼ " احلدي٨م ..ىمريش ُمـ

_______________ 
 .طمدي٨م أٟمس أشمــل سمٕمد هذا ذم اًمٕمٛمدة: أي   (6)
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 اؾمت٘مٌؾ يٕمغم دار ُمـ ُمٙم٤مٟم٤مً  ضم٤مز إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ، أسمٞمف قمـ

  .ًمف واًمٚمٗمظ واًمٜم٤ًّمئّل  داود أسمق أظمرضمف .ومدقم٤م اًم٘مٌٚم٦م

 ذي اهلل قمٌد ىمؼم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأي٧م : ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وذم

 .يديف راومٕم٤مً  اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ دومٜمف ُمـ ومرغ ومٚماّم ،  وومٞمف .احلدي٨م .اًمٜمّج٤مديـ

 ."صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق أظمرضمف

  ."وم٘م٤مم ومدقم٤م اهلل ىم٤مئاًم  "ذم رواي٦ٍم ًمٚمٌخ٤مري : تؽؿقٌؾ 

 .اًم٘مٞم٤مم ومٞمٜم٤مؾمٌف وإٟم٤مسم٦مٍ  ظمِمقعٍ  طم٤مَل  يمقٟمف ومٞمف احلٙمٛم٦م:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 أقمامل أهؿّ  اًمّدقم٤مءو ، وآهتامم آقمتٜم٤مء ؿمٕم٤مر اًم٘مٞم٤مم:  همػمه وىم٤مل

 ومٞم٘متدوا اًمٜم٤ّمس ًمػماه ىم٤مم يٙمقن أن:  وحيتؿؾ ، اًم٘مٞم٤مم ومٜم٤مؾمٌف آؾمتً٘م٤مء

 .يّمٜمع سمام

  ."وىمٚم٥م رداءه  "ذم رواي٦م هلام  ( رداءه وحّقل : )ؿقفف 

،  أذرع صمالصم٦م ذم أذرع ؾمّت٦م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ردائف ـمقل أنّ ،  اًمقاىمدّي  ذيمر

 ذم يٚمًٌٝمام يم٤من ، وؿمؼم ذراقملم ذم وؿمؼميـ أذرع أرسمٕم٦م إزاره وـمقل

  .واًمٕمٞمديـ اجلٛمٕم٦م

 ذيمره يم٤مًمذي اًمّرداء ذرع:  سمزيزة ٓسمـ " إطمٙم٤مم ذح " ذم ووىمع

  .أومم وإّول ، اإلزار ومرع ذم اًمقاىمدّي 

 وىمع واًمذي ،( ) اًمّتحقيؾ سمٚمٗمظاًمٌخ٤مري  شمرضمؿ:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ىم٤مل

_______________ 
ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم قمـ (  6366) صمؿ روى  .(سم٤مب حتقيؾ اًمرداء ذم آؾمتً٘م٤مء ) ىم٤مل  (6)

٤ٌَّمد ن ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤م(  6366) صمؿ رواه  ."وم٘مٚم٥م رداءه  "وومٞمف  .حمٛمد سمـ أيب سمٙمر قمـ قم

 .وىمٚم٥م رداءه: وومٞمف  .قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر قمـ قم٤ٌّمد سمف

، "اًم٘مٚم٥م  "أنَّ رواة اًمٌخ٤مري َل خيتٚمٗمقا ذم اًمٓمريؼ إول سمٚمٗمظ  .وفم٤مهر يمالم اسمـ طمجر 
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 .واطمد سمٛمٕمٜمًك  أهّنام أراد ويم٠مّٟمف ، اًم٘مٚم٥م ًمٗمظ ؾم٤مىمٝمام اًمٚمذيـ اًمّٓمري٘ملم ذم

  .اٟمتٝمك

 ذرّ  أيب رواي٦م وم٢منّ  ، اًم٘مٚم٥م ًمٗمظ قمغم اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّٓمريؼ ذم اًمّرواة شمّتٗمؼ ولَ 

 أظمرضمف ويمذًمؽ ، آؾمتً٘م٤مء ذم طمدي٨م أّول ذم هق ويمذا " طمّقل "

 .قمـ قم٤ٌمد قمـ قمٛمف ، سمٙمر أيب سمـ اهلل قمٌد قمـ ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ

 ؾمٗمٞم٤من :ىم٤مل :  ٘م٤ملوم .قمٜمد اًمٌخ٤مري ذًمؽ ُمـ اعمراد سمٞم٤من وىمع وىمد

 اًمٞمٛملم ضمٕمؾ رداءه ىمٚم٥م" وًمٗمٔمف ، حمّٛمد سمـ سمٙمر أيب قمـ اعمًٕمقدّي  قمـ

 " اًمقضمف هذا ُمـ ظمزيٛم٦م واسمـ ُم٤مضمف اسمـ ومٞمف وزاد،  "اًمِّمامل قمغم

 وإّٟمام،  اًمٙمت٤مب ذط ُمـ ًمٞمس واعمًٕمقدّي ،  " اًمٞمٛملم قمغم واًمِّمامل

 .وهق ُمتّمؾ سم٤مإلؾمٜم٤مد إول ، اؾمتٓمراداً  زي٤مدشمف ذيمر

 ذم اعمًٕمقدّي  قمغم ؿقمٚمَّ  طمٞم٨م،  يم٤معمّزّي  ؼُمٕمٚمَّ  أّٟمف قمؿز ُمـ ووهؿ

 .اًمّتٕمٚمٞمؼ قمالُم٦م اًمّتٝمذي٥م

 هذه سمٙمر أسمق أظمذ قمّٛمـ يدري ٓ أّٟمف:  أيْم٤مً  اًم٘مّٓم٤من اسمـ وزقمؿ

  اٟمتٝمك .اًمّزي٤مدة

 ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ ظمزيٛم٦م واسمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف ُم٤م ذًمؽ سملّم  وىمد

٤ٌّمد قمـ رواه٤م سمٙمر أيب يمقن سمٞم٤من وومٞمف .قمٞمٞمٜم٦م سمـ  ، قمّٛمف قمـ متٞمؿ سمـ قم

 .ُمٌّٞمٜم٤مً  قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ "ُمًٜمده" ذم احلٛمٞمدّي  أظمرضمف ويمذا

 قمـ اًمّزهرّي  قمـ اًمّزسمٞمدّي  ـمريؼ ُمـ داود أسمق أظمرضمف ؿم٤مهد وًمف

_______________ 
٤م اًمٓمريؼ اًمث٤مين وم٤مظمتٚمٗمقا ومٞمف   .أُمَّ

٤م اًمذي أورده اًمٌخ٤مري ذم أول يمت٤مب آؾمتً٘م٤مء    .اًمتحقيؾ .ومٝمق سمٚمٗمظ(  6336) أُمَّ
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٤ٌّمد  إين وقمٓم٤مومف ، إين قم٤مشم٘مف قمغم إيٛمـ قمٓم٤مومف ومجٕمؾ " سمٚمٗمظ قم

  ." إيٛمـ قم٤مشم٘مف قمغم

٤ٌّمد قمـ همزّي٦م سمـ قمامرة ـمريؼ ُمـ وًمف  مخٞمّم٦م وقمٚمٞمف اؾمتً٘مك " قم

 ىمٚمٌٝم٤م قمٚمٞمف ٚم٧ْم صم٘مُ  ومٚماّم  ، أقماله٤م ومٞمجٕمٚمف سم٠مؾمٗمٚمٝم٤م ي٠مظمذ أن وم٠مراد ، ؾمقداء

 ." قم٤مشم٘مف قمغم

 ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص سمف هؿّ  ُم٤م ومٕمؾ اجلديد ذم اًمِّم٤مومٕمّل  اؾمتح٥ّم :  افؼقل إول

 .اعمقصقف اًمّتحقيؾ ُمع اًمّرداء شمٜمٙمٞمس

 اًمّرداء شمٜمٙمٞمس اجلديد ذم اظمت٤مر اًمِّم٤مومٕمّل  أنّ ،  يمٖمػمه اًم٘مرـمٌّل  وزقمؿ

 .ذيمرشمف ُم٤م " إمّ  " ذم واًمذي ، حتقيٚمف ٓ

 .وم٘مط اًمّتحقيؾ اؾمتح٤ٌمب قمغم اجلٛمٝمقر:  افؼقل افثوين

ٌّف اًمذي أنّ  ري٥م وٓ   .أطمقط اًمِّم٤مومٕمّل  اؾمتح

 ُمـ رء يًتح٥ّم  ٓ:  اعم٤مًمٙمّٞم٦م وسمٕمض طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ:  افؼقل افثوفٌ

 .ذًمؽ

 .إلُم٤مما سمتحقيؾ اًمٜم٤ّمس حيّقل أن:  أيضوً  اجلؿفقر واشتحى  

٤ٌّمد قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ أمحد رواه ُم٤م ًمف ويِمٝمد  احلدي٨م هذا ذم قم

 ." ُمٕمف اًمٜم٤ّمس وطمّقل " سمٚمٗمظ

  .وطمده اإلُم٤مم حيّقل:  يقشػ وأبق افؾقٌ وؿول

ـّ  ذم يًتح٥ّم  ٓ:  وم٘م٤مل،  اًمٜم٤ًّمء ادوجشقن ابـ واشتثـك   .طمّ٘مٝم

 ومراغ سمٕمد وىمع اًمّتحقيؾ أنّ  " رداءه وم٘مٚم٥م " ىمقًمف فم٤مهر إنّ  صمؿّ 

 أصمٜم٤مء ذم رداءه وم٘مٚم٥م اعمٕمٜمك سمؾ ، يمذًمؽ وًمٞمس ، ؾمتً٘م٤مءآ
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 رداءه طمّقل " وًمٗمٔمف اعمذيمقرة روايتف ذم ُم٤مًمؽ سمّٞمٜمف وىمد .آؾمتً٘م٤مء

 ." اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ طملم

 أراد عَم٤ّم وإّٟمف " حمّٛمد سمـ سمٙمر أيب قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك رواي٦م ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 .ٌخ٤مريًمٚم وأصٚمف ." رداءه وطمّقل اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ يدقمق أن

٤ٌّمد قمـ اًمّزهرّي  رواي٦م ُمـ ٚمٌخ٤مريوًم  صمؿّ  ، ىم٤مئامً  اهلل ومدقم٤م وم٘م٤مم " قم

ُ٘مقا  رداءه وطمّقل اًم٘مٌٚم٦م ىمٌؾ شمقضّمف ًُ  اًمّتحقيؾ أنّ  سمذًمؽ ومٕمرف ، "وم

  .اًمّدقم٤مء إرادة قمٜمد اخلٓم٦ٌم أصمٜم٤مء ذم وىمع

 :  افّتحقيؾ هذا حؽؿي دم واختؾػ

 .قمٚمٞمف هل قماّم  احل٤مل سمتحقيؾ ًمٚمّتٗم٤مؤل سم٠مّٟمف:  اُدفؾ ى ؾجزم

:  ىم٤مل .إًمٞمف ي٘مّمد ٓ أن اًمٗم٠مل ذط ُمـ سم٠منّ :  اًمٕمريبّ  اسمـ وشمٕمّ٘مٌف

 ًمٞمتحّقل رداءك طمّقل ًمف ىمٞمؾ ، رسّمف وسملم سمٞمٜمف أُم٤مرة اًمّتحقيؾ وإّٟمام

  .طم٤مًمؽ

 ومٞمف ورد رّده واًمذي ، ٟم٘مؾ إمم حيت٤مج سمف ضمزم اًمذي سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 سمـ رضمٕمٗم ـمريؼ ُمـ واحل٤ميمؿ اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف .صم٘م٤مت رضم٤مًمف طمدي٨م

  .إرؾم٤مًمف اًمّدارىمٓمٜمّل  ورضّمح ، ضم٤مسمر قمـ أسمٞمف قمـ قمكمّ  سمـ حمّٛمد

ـّ  اًم٘مقل ُمـ أومم ومٝمق طم٤ملٍ  يمّؾ  وقمغم   .سم٤مًمّٔم

 رومع قمٜمد قم٤مشم٘مف قمغم أصم٧ٌم ًمٞمٙمقن رداءه طمّقل إّٟمام:  بعضفؿ وؿول

  .طم٤مل يمّؾ  ذم ؾمٜم٦ّم يٙمقن ومال،  اًمّدقم٤مء ذم يديف

 قمغم اًمّثٌقت ي٘متيض ٓ ضمٝم٦م إمم ضمٝم٦م ُمـ اًمّتحقيؾ سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 شمريمف ُمـ أومم آشّم٤ٌمع وم٢منّ  ، أومم إّول اعمٕمٜمك قمغم وم٤محلٛمؾ ، اًمٕم٤مشمؼ
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 أقمٚمؿ واهلل ، اخلّمقص اطمتامل عمجّرد

ظمرج إمم اعمّمغم  "ذم رواي٦م هلام  ( رـعتغ صذ   ثؿّ : ) ؿقفف 

 رواي٦م ذمو،  "وم٤مؾمتً٘مك وم٤مؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وىمٚم٥م رداءه وصغمَّ ريمٕمتلم 

 ." ريمٕمتلم سم٤مًمٜم٤ّمس وصغمَّ  " ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك

 ُم٘مت٣م وهق ، اًمّّمالة ىمٌؾ آؾمتً٘م٤مء ذم اخلٓم٦ٌم أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

٤ٌّمس واسمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م  طمدي٨م ذم أمحد قمٜمد وىمع ًمٙمـ ، اعمذيمقريـ قم

 ذم ويمذا، ٦م اخلٓمٌ ىمٌؾ سم٤مًمّّمالة سمدأ سم٠مّٟمف اًمّتٍميح زيد سمـ اهلل قمٌد

 سمٖمػم ريمٕمتلم سمٜم٤م ومّمغمَّ  " ىم٤مل طمٞم٨م ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م

  ( )." إىم٤مُم٦م وٓ أذان

_______________ 
 .أظمرج أمحد طمدي٨م أيب هريرة اعمذيمقر سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ( : 6/233)ل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ىم٤م(6)

واهلل  .وجُيٛمع سملم احلديثلم سمجقاز إُمريـ "ظمٓم٥م سمٕمد اًمّمالة  "وّسح ومٞمف سم٠مٟمف 

 .أقمٚمؿ

-6334)، واسمـ ظمزيٛم٦م ( 6623)اسمـ ُم٤مضمف (  20/ 63) أظمرضمف أمحد : ىمٚم٧م  

 "ذح اعمٕم٤مين  "واًمٓمح٤موي ذم  ،( 6664) "إوؾمط"، واسمـ اعمٜمذر ذم ( 6366

ُمـ ـمريؼ اًمٜمٕمامن سمـ راؿمد قمـ اًمزهري قمـ محٞمد سمـ ( 0/032) واًمٌٞمٝم٘مل (  6/066)

يقُم٤ًم وم٤مؾمتً٘مك ، ومّمغمَّ سمٜم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصظمرج رؾمقل اهلل : ىم٤مل ، قمٌد اًمرمحـ قمـ أيب هريرة 

ل وضمٝمف ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م راومٕم٤مً  يديف  ريمٕمتلم ، سمال أذان وٓ إىم٤مُم٦م ، صمؿ ظمٓمٌٜم٤م ودقم٤م اهلل ، وطمقَّ

 .، صمؿ ىمٚم٥م رداءه ، ومجٕمؾ إيٛمـ قمغم إين ، وإين قمغم إيٛمـ

وم٢من ذم طمديثف قمـ اًمزهري ختٚمٞمٓم٤ًم ، ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمٜمٕمامن سمـ راؿمد : ىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م  

 .يمثػماً 

رواة هذا :  "ظمالومٞم٤مشمف"ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم ( :  6/626)  "اًمٌدر اعمٜمػم"ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم  

د سمف اًمٜمٕمامن سمـ راؿمد قمـ اًمزهري:  "ؾمٜمٜمف"ىم٤مل ذم و .احلدي٨م يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت   .شمٗمرَّ

 .صدوٌق ذم طمديثف وهٌؿ يمثػمٌ : وهق ُمـ ومرؾم٤من ُمًٚمؿ وشمٕم٤مًمٞمؼ اًمٌخ٤مري ، وىم٤مل : ىمٚم٧م  

ٗمف حيٞمك اًم٘مٓم٤من واسمـ ُمٕملم "صم٘م٤مشمف"وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم  ُمْمٓمرب : وىم٤مل أمحد  .، ووٕمَّ

 اٟمتٝمك .يمثػم اًمٖمٚمط: وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل  .احلدي٨م
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 , ـذفؽ روايي أمحد وظـ , افّثوين وادوفؽّقي افّشوؾعّقي ظـد وادرّجح

 ( ) .ّر خُي :  وروايي

 اًمّّمالة صٗم٦م زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم ي٘مع ولَ 

 اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرج وىمد ، ومٞمٝم٤م ي٘مرأ ُم٤م وٓ،  اعمذيمقرة

ٌّح ومٞمٝمام ي٘مرأ وأّٟمف ، يم٤مًمٕمٞمد ومخ٤ًمً  ؾمٌٕم٤مً  ومٞمٝمام يٙمؼّم  أّٟمف،  ٤مسقمٌّ   وهؾ سمً

ٜمـ ذم أصٚمف ًمٙمـ ، ُم٘م٤مل إؾمٜم٤مده وذم .أشم٤مك ًّ  ريمٕمتلم صغمَّ  صمؿّ  " سمٚمٗمظ اًم

  .ومٞمٝمام يٙمؼّم :  وم٘م٤مل،  افّشوؾعلّ  سمٔم٤مهره وم٠مظمذ ." اًمٕمٞمد ذم ُيّمكمِّ  يمام

 اًمّتٙمٌػم اؾمتح٤ٌمب افّشوؾعلّ  قمـ - ؿمٞمقظمٜم٤م ؿمٞمخ - اًمٗم٤ميمٝمّل  وٟم٘مؾ

 .قمٚمٞمف ُمٜمف همٚمط وهق ، اًمٕمٞمد ذم يمام إًمٞمٝم٤م اخلروج طم٤مل

 سمدأ ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف ذًمؽ ذم اًمّرواي٤مت ُمـ اظمتٚمػ ُم٤م سملم اجلؿع ويؿؽـ

،  رء قمغم اًمّرواة سمٕمض وم٤مىمتٍم ، ظمٓم٥م صمؿّ  ريمٕمتلم صغمَّ  صمؿّ  سم٤مًمّدقم٤مء

 وىمع ومٚمذًمؽ .سم٤مخلٓم٦ٌم اًمّدقم٤مء قمـ سمٕمْمٝمؿ وقمؼّم  ، رء قمغم وسمٕمْمٝمؿ

  .آظمتالف

 شم٘مديؿ قمغم ٦مٌ داًمّ  ( ) حمّٛمد سمـ سمٙمر أيب رواي٦م إنّ :  سمّٓم٤مل اسمـ ىمقل ٤موأُمّ 

 ومٚمٞمس .وحمّٛمد اهلل قمٌد يفدَ وًمَ  ُمـ أوٌط وهق،  اخلٓم٦ٌم قمغم اًمّّمالة

_______________ 
، وممـ اظمت٤مر شم٘مديؿ اجلٛمٝمقر ذهٌقا إمم شم٘مديؿ اًمّمالة : اًمِم٤مرح ذم ُمقوع آظمر  ىم٤مل (6)

ح اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد وهمػمه سم٠منَّ هذا اخلالف ذم آؾمتح٤ٌمب ٓ  اخلٓم٦ٌم اسمـ اعمٜمذر ، وسَّ

 .ذم اجلقاز

ظمرج إمم اعمّمغمَّ يًتً٘مل ،  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رؾمقل اهلل  "رواي٦م أيب سمٙمر سمـ حمٛمد قمٜمد اًمِمٞمخلم  (6)

َ َّ   .ا أراد أن يدقمق ، اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ، وطمقل رداءهوأٟمف َل

وًمٕمؾَّ أضمقد ُم٤م ذم اًم٤ٌمب  .وهق يمام اًمِم٤مرح ًمٞم٧ًم سم٤مًمٌٞمٜم٦م ذم شم٘مديؿ إطمدامه٤م قمغم إظمرى 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .وهل قمٜمد اًمٌخ٤مري .رواي٦م اًمزهري اعمذيمقرة ذم اًمنمح
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  .أقمٚمؿ واهلل .ُمًٚمؿ وٓ اًمٌخ٤مرّي  ؾمٞم٤مق ُمـ سم٤مًمٌلّم  ذًمؽ

 عمِم٤مهبتٝم٤م اخلٓم٦ٌم قمغم اًمّّمالة سمت٘مديؿ اًم٘مقل يٕمتْمد:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 شمرضمؿ وىمد .احل٤مضم٦م أُم٤مم اًمّّمالة شم٘مديؿ ُمـ شم٘مّرر ُم٤م ذاويم ، سم٤مًمٕمٞمد

 واؾمت٘م٤ٌمل،  ىم٤مئامً  آؾمتً٘م٤مء ذم اًمّدقم٤مء " أيْم٤مً  احلدي٨م هلذا ٌخ٤مرياًم

 ." ومٞمف اًم٘مٌٚم٦م

 ذًمؽ يٙمقن أن حيتؿؾ:  ىم٤مل صمؿّ ،  اًمّّمالة طم٤مل قمغم اًمٕمريبّ  اسمـ ومحٚمف

 .آؾمتً٘م٤مء سمدقم٤مء ظم٤مّص٤مً 

 سم٤مًمّدقم٤مء اًمّدقمقات ذم يٌخ٤مراًم ًمف شمرضمؿ وىمد ، ومٞمف ُم٤م خيٗمك وٓ

 إصؾ ٕنّ  ، سمف أحل٘مف ويم٠مّٟمف ، سم٤مٓؾمتً٘م٤مء ىمٞمدٍ  همػم ُمـ اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ

َمـ  ظـد إمجوع وهق .ريمٕمتلم ًمٙمقهن٤م أيْم٤مً  وشمرضمؿ:  آظمتّم٤مص قمدم

 .اعمّمغم ذم وًمٙمقهن٤م ، هبو ؿول

 وسم٤مجلٝمر ، يم٤مًمٕمٞمد ُمّٙم٦م ُمًجد افّشوؾعّقي مـ اخلّػوف اؾمتثٜمك وىمد

 وهق،  اًمّدقم٤مء قمٜمد اًمٜم٤ّمس إمم اًمّٔمٝمر وسمتحقيؾ ، تً٘م٤مءآؾم ذم سم٤مًم٘مراءة

 .اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ٓزم ُمـ

 .قمٚمٞمف اإلمجوعٟم٘مؾ اسمـ سمّٓم٤مل  ( بوفؼراءة ؾقفام جفر: ) ؿقفف  

 إىم٤مُم٦م وٓ أذان ٓ أن قمغم أمجعقا:  سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل :تؽؿقؾ 

 .أقمٚمؿ واهلل .ًمالؾمتً٘م٤مء
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 الحديث المـائظ ودبطظ
 اجلؿعي يقم ادسجد دخؾ رجالً  أنّ ,   موفٍؽ  بـ أكس ظـ - 256

,  خيطى ؿوئؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورشقل,  افؼضوء دار كحق ـون بوٍب  مـ

 إمقال هؾؽً,  اهلل يو رشقَل :  ؿول ثؿّ ,  ؿوئامً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾوشتؼبؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾرؾع:  ؿول,  يغقثـو تعوػ اهلل ؾودع افّسبؾ واكؼطعً, 

 ؾال:  أكٌس  ؿول,  أؽثـو افؾفؿّ ,  أؽثـو افؾفؿّ  , أؽثـو افؾفؿّ :  ؿول ثؿّ ,  يديف

 مـ شؾعٍ  وبغ بقــو ومو,  ؿزظيٍ  وٓ شحوٍب  مـ افّسامء دم كرى مو واهلل

 ًٍ  ؾؾاّم  .سافس   مثؾ شحوبيٌ  فورائِ  مـ ؾطؾعً:  ؿول,  دارٍ  وٓ بق

 افّشؿس رأيـو مو واهلل ؾال:  ؿول,  أمطرت ثؿّ  اكتؼت افّسامء تقّشطً

 ورشقل,  ادؼبؾي اجلؿعي دم افبوب ذفؽ مـ رجٌؾ  دخؾ ثؿّ :  ؿول,  شبتوً 

,  اهلل يو رشقَل :  ؾؼول,  ؿوئامً  ؾوشتؼبؾف,  افـّوس خيطى ؿوئؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ًِ ًِ ,  إمقال هؾؽ :  ؿول,  ظـّو ؿسؽفويُ  أن اهلل ؾودع,  افّسبؾ واكؼطع

 ظذ افؾفؿّ ,  ظؾقـو وٓ حقافقـو افؾفؿّ :  ؿول ثؿّ  يديف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾرؾع

ًِ  إوديي وبطقنِ  وافّظراِب  أـومِ  ,  ؾلؿؾعً:  ؿول,  افّشجر ومـوب

 . افّشؿس دم كؿق وخرجـو

 ٓ:  ؿول؟  إّول افّرجؾ أهق:  موفٍؽ  بـ أكس ؾسلفً:  رشيٌؽ  ؿول

 ( ).أدري

_______________ 
ُمـ ـمرق (  342) وُمًٚمؿ (  420،  426،  423،  423،  422) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .سمٚمٗمٔمف .قمـ ذيؽ سمـ أيب ٟمٛمر قمـ أٟمس سمف

،  6236،  0034،  432،  430،  426،  326،  324،  346) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري     

 .خمتٍمًا وُمٓمّقًٓ  .ُمـ ـمرق أظمرى قمـ أٟمس سمف ٟمحقه(  342) وُمًٚمؿ (  6436
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 وهل .أـؿي مجع .أـوم و,  افصغور اجلبول .افظراب:  ادصـػ ؿول

  اخلطوب بـ ظؿر دار .افؼضوء دار و,  اهلضبي ودون افرابقي مـ أظذ

 .ديـف ؿضوء دم بقعً ّٕنو,  بذفؽ شؿقً

 

 .أٟمس طمدي٨م ذم شمًٛمٞمتف قمغم أىمػ لَ  ( رجالً  أنّ : )  ؿقفف

 هذا يٗمّن  أن يٛمٙمـ ُم٤م ُمّرة سمـ يمٕم٥م طمدي٨م ُمـ أمحد اإلُم٤مم وروى

 .ىمٚمٞمؾ سمٕمد ؾمٞم٤مىمف سمٕمض وؾم٠مذيمر،  اعمذيمقر يمٕم٥م سم٠مّٟمف اعمٌٝمؿ

 يٗمّن  أن يٛمٙمـ ُم٤م ُمرؾمٚم٦مٍ  ـمريؼ ُمـ "ّدٓئؾاًم" ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  وروى

 اسمـ رواه وًمٙمـ ، اًمٗمزارّي  سمدر سمـ طمذيٗم٦م سمـ طمّمـ سمـ ظم٤مرضم٦م سم٠مّٟمف

ٛمط سمـ ذطمٌٞمؾ ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف ًّ  ي٤م:  ُمّرة سمـ ًمٙمٕم٥م ىم٤مل أّٟمف،  اًم

 رؾمقل إمم رضمٌؾ  ضم٤مء:  ىم٤مل ، واطمذر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صمٜم٤مطمدِّ  يمٕم٥م

:  وم٘م٤مل .يديف ومرومع ، وضمؾ قمزّ  اهلل اؾمتًؼ اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مل،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .يمٕم٥م همػم أّٟمف هذا ومٗمل .احلدي٨م " اؾم٘مٜم٤م اًمٚمٝمؿّ 

 زقمؿ وُمـ صَمؿَّ ،  " ؾمٗمٞم٤من أسمق وم٠مشم٤مه " اًم٘مّّم٦م هذه ذم ًمٚمٌخ٤مريو

 واىمٕم٦م ذم ضم٤مء ّٕٟمف،  وهؿٌ  وهق ، طمرب سمـ ؾمٗمٞم٤من أسمق أّٟمف سمٕمْمٝمؿ

  .( ) أظمرى

_______________ 
ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من قمـ ُمٜمّمقر ( 6363)يِمػم إمم ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  (6)

إن ىمريِم٤ًم : أشمٞم٧م اسمـ ُمًٕمقد ، وم٘م٤مل : إقمٛمش قمـ أيب اًمْمحك قمـ ُمنوق ىم٤مل و

، وم٠مظمذهتؿ ؾمٜم٦م طمتك هٚمٙمقا ومٞمٝم٤م ، وأيمٚمقا  ملسو هيلع هللا ىلصأسمٓمئقا قمـ اإلؾمالم ، ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

وإن ىمقُمؽ  .ي٤م حمٛمد ضمئ٧م شم٠مُمر سمّمٚم٦م اًمرطمؿ: اعمٞمت٦م واًمٕمٔم٤مم ، ومج٤مءه أسمق ؾمٗمٞم٤من ، وم٘م٤مل 

صمؿ [ 63: اًمدظم٤من] {رشم٘م٥م يقم شم٠ميت اًمًامء سمدظم٤من ُمٌلموم٤م}: هٚمٙمقا ، وم٤مدع اهلل ، وم٘مرأ 
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 : أٟمس قمـ ـمٚمح٦م أيب سمـ إؾمح٤مق رواي٦م ُمـ روى اًمٌخ٤مري وىمد

 رؾمقل ومٌٞمٜم٤م ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم ضمدب:  أي .٦مٌ ٜمَ ؾَم  اًمٜم٤ّمس أص٤مب

 ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك رواي٦م ُمـ ًمفو،  أقمرايبّ  ىم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .اًمٌدو أهؾ ُمـ أقمرايبّ  رضمٌؾ  أشمك : أٟمس قمـ

 اًمٜم٤ّمس وم٘م٤مم "ذم اًمّمحٞمحلم  أٟمس قمـ صم٤مسم٧م رواي٦م ذم ىمقًمف وأُّم٤م

 أن سمٕمد ؾم٠مًمقه يٙمقٟمقا أن:  حيتؿؾ فٕٟمّ  ، ذًمؽ يٕم٤مرض ومال،  " ومّم٤مطمقا

  .ؾم٠مل

٤مئؾ ؾم١مال عمقاوم٘م٦م إًمٞمٝمؿ ذًمؽ ٟم٥ًم أّٟمف:  وحيتؿؾ ًّ  يم٤مٟمقا ُم٤م اًم

 . هلؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  دقم٤مء ـمٚم٥م ُمـ يريدوٟمف

 أهؾ سمٕمض ىم٤مل إذ" أمحد قمٜمد أيْم٤مً  صم٤مسم٧م رواي٦م ذم وىمع وىمد

 .إّول آطمتامل شمرضّمح وهل،  "اعمًجد

 يم٤من سم٤مٍب  ُمـ "وًمٚمٌخ٤مري (  وءافؼض دار كحق ـون بوٍب  مـ : ) ؿقفف

 . فُمقاضمٝم:  أي . وّٛمٝم٤م وجيقز . وضم٤مه واو سمٙمن " اعمٜمؼم ضم٤مهوِ 

 ويم٠مّٟمف ، ؿٌ وهْ  وهق ، اًم٘مٌٚم٦م ُمًتدسمر ُمٕمٜم٤مه أنّ  اًمّتلم اسمـ ذح ذم ووىمع

ـّ    .يمذًمؽ إُمر وًمٞمس ، اعمٜمؼم فمٝمر ُم٘م٤مسمؾ يم٤من اعمذيمقر اًم٤ٌمب أنّ  فم

_______________ 
 {يقم ٟمٌٓمش اًمٌٓمِم٦م اًمٙمؼمى إٟم٤م ُمٜمت٘مٛمقن}: قم٤مدوا إمم يمٗمرهؿ ، ومذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

  .يقم سمدر[ 62: اًمدظم٤من]

، ومًُ٘مقا اًمٖمٞم٨م ،  ملسو هيلع هللا ىلصومدقم٤م رؾمقل اهلل ، وزاد أؾم٤ٌمط قمـ ُمٜمّمقر : ىم٤مل اًمٌخ٤مري  

، اًمٚمٝمؿ طمقاًمٞمٜم٤م وٓ قمٚمٞمٜم٤م : ٓمر ، ىم٤مل وم٠مـمٌ٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ ؾمٌٕم٤ًم ، وؿمٙم٤م اًمٜم٤مس يمثرة اعم

َح٤مسم٦م قمـ رأؾمف ، ومً٘مقا اًمٜم٤مس طمقهلؿ ًَّ  .وم٤مٟمحدرت اًم

وصٚمف اجلقزىمل واًمٌٞمٝم٘مل ُمـ رواي٦م قمكم سمـ ( :  666/ 6)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  

  "..-وهق اسمـ اعمٕمتٛمر  -صم٤مسم٧م قمـ أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم قمـ ُمٜمّمقر 
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 وإّٟمام،  يمذًمؽ وًمٞمس ، ٤مرةاإلُم دار سم٠مهّن٤م اًم٘مْم٤مء دار سمٕمْمٝمؿ وومّن 

 ىمْم٤مء ذم سمٞمٕم٧م ٕهّن٤م،  اًم٘مْم٤مء دار وؾمّٛمٞم٧م ، اخلّٓم٤مب سمـ قمٛمر دار هل

 دار هل٤م وم٘مٞمؾ ذًمؽ ـم٤مل صمؿّ  ، قمٛمر ديـ ىمْم٤مء دار هل٤م ي٘م٤مل ومٙم٤من .ديٜمف

 قمٛمر اسمـ إمم سمًٜمده سمّٙم٤مر سمـ اًمّزسمػم ذيمره .اًم٘مْم٤مء

٦ٌّم سمـ قمٛمر وذيمر ٤من أيب قمـ " اعمديٜم٦م أظم٤ٌمر " ذم ؿم ًّ :  ينّ اعمد هم

 اهلل قمٌد وم٠مُمر ، ًمٕمٛمر اًم٘مْم٤مء دار يم٤مٟم٧م قمّٛمف قمـ ومديؽ أيب اسمـ ؾمٛمٕم٧م

 ، ُمٕم٤موي٦م ُمـ وم٤ٌمقمقه٤م ، قمٚمٞمف يم٤من يـدَ  ذم ووم٤مشمف قمٜمد يٌٞمٕم٤مه٤م أن وطمٗمّم٦م

:  ي٘مقل قمّٛمل ؾمٛمٕم٧م ومديؽ أيب اسمـ ىم٤مل .اًم٘مْم٤مء دار شمًّٛمك ويم٤مٟم٧م

  .اًمّديـ ىمْم٤مء دار ًمتًّٛمك يم٤مٟم٧م إن

 همريبّ  اًم٘مْم٤مء دار ذم اًمِّم٤مرقم٦م اخلقظم٦م أنّ  قمّٛمل وأظمؼمين:  ىم٤مل

 ٓ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل اًمتل،  اًمّّمّديؼ سمٙمر أسمق ظمقظم٦م هل اعمًجد

 إمم ذًمؽ سمٕمد ص٤مرت وىمد .سمٙمر أيب ظمقظم٦م إَّٓ  ظمقظم٦م اعمًجد ذم يٌ٘مك

 ومال اإلُم٤مرة دار إهّن٤م:  َُمـ ىم٤مل ؿمٌٝم٦م ومٚمٕمٚمٝم٤م ، اعمديٜم٦م أُمػم وهق ُمروان

 .وهمػمه اعمٓم٤مًمع ص٤مطم٥م ىم٤مل يمام همٚمٓم٤مً  يٙمقن

٦ٌّم سمـ قمٛمر رواه .آخر ؿقل اًم٘مْم٤مء دار شمًٛمٞمتٝم٤م ذم وضم٤مء  " ذم ؿم

٤من أيب قمـ " اعمديٜم٦م أظم٤ٌمر ًّ  قمٛمران سمـ اًمٕمزيز قمٌد قمـ أيْم٤مً  اعمدينّ  هم

 سمٜم٧م ؾمٝمٚم٦م قمّٛمتٝم٤م قمـ اهلل قمٌد سمٜم٧م احلٙمؿ أمّ  قمـ طمٗمص سمـ راؿمد قمـ

 وإّٟمام،  قمقف سمـ اًمّرمحـ ًمٕمٌد اًم٘مْم٤مء دار يم٤مٟم٧م:  ىم٤مًم٧م .قم٤مصؿ

 ًمٞم٤مزم ومٞمٝم٤م اقمتزل قمقف سمـ اًمّرمحـ قمٌد ٕنّ ،  ًم٘مْم٤مءا دار ّٛمٞم٧مؾُم 

 سمـ ُمٕم٤موي٦م ُمـ اًمّرمحـ قمٌد سمٜمق وم٤ٌمقمٝم٤م،  ومٞمٝم٤م إُمر ىميض طمّتك اًمِّمقرى
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 صمؿّ  ، اعم٤مل وسمٞم٧م اًمّدواويـ ومٞمٝم٤م ومٙم٤مٟم٧م:  اًمٕمزيز قمٌد ىم٤مل .ؾمٗمٞم٤من أيب

ّٗم٤مح صػّمه٤م ًّ   .ًمٚمٛمًجد رطم٦ٌمً  اًم

 وم٠موم٤مد " اعمٜمؼم قمٜمد ًم٘م٤مئؿ إيّن  " أٟمس قمـ صم٤مسم٧م رواي٦م ذم أمحد وزاد

 هبذا احلدي٨م هذا يرد لَ  وُمـ صَمؿَّ  ، ًم٘مرسمف ًمٚم٘مّّم٦م وٌٓمف ىمّقة سمذًمؽ

ٞم٤مق ًّ  .روايتف ُمـ إَّٓ  يمّٚمف اًم

 "  اًمٌخ٤مريذمقمـ أٟمس  ىمت٤مدة رواي٦م ذم زاد ( خيطى ؿوئؿ: )  ؿقفف

 " سم٤معمديٜم٦م

٤مئؾ أنّ  قمغم يدّل  هذا ( اهلل يو رشقَل  : ؾؼول: )  ؿقفف ًّ ،  ُمًٚمامً  يم٤من اًم

 ذم يمام يًٚمؿ لَ  يم٤من ًمذًمؽ ؾم١ماًمف طملم وم٢مّٟمف،  ؾمٗمٞم٤من أسم٤م يٙمقن أن ٟمتٗمكوم٤م

 ( ) ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 اعمراد وهق " اعمقار " ٦م ًمٚمٌخ٤مريرواي ذم ( إمقال هؾؽً: )  ؿقفف

 وهق " اًمٙمراع هٚمؽ " سمٚمٗمظذم رواي٦م ًمف و ، اًمّّم٤مُم٧م ٓ هٜم٤م سم٤مُٕمقال

 .وهمػمه٤م اخلٞمؾ قمغم يٓمٚمؼ اًمٙم٤مف سمْمؿّ 

 ، اًمٕمٞم٤مل هٚمؽ ، اعم٤مؿمٞم٦م هٚمٙم٧م " أيْم٤مً  ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك رواي٦م وذم

 .اخل٤مّص  سمٕمد اًمٕم٤ممّ  ذيمر ُمـ وهق،  " اًمٜم٤ّمس هٚمؽ

 اعمٗم٘مقدة إىمقات ُمـ سمف يٕمٞمِمقن ُم٤م وضمقد قمدم هباليمٝمؿ واعمراد

 .اعمٓمر سمحٌس

 سمٛمثٜم٤ّمةٍ  " وشم٘مّٓمٕم٧م " ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م ذم ( افّسبؾ واكؼطعً: )  ؿقفف

_______________ 
إذ ًمق يم٤من ُمًٚماًم ( ي٤م حمٛمد : ) أيب ؾمٗمٞم٤من  واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ىمقل، اٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ًمسمؼ  (6)

 .ًم٘م٤مل ي٤مرؾمقل اهلل
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ٗمر قمـ اًم٘مقت ٦مًم٘مٚمّ  وٕمٗم٧م اإلسمؾ أنّ  سمذًمؽ رادواعم ، اًمّٓم٤مء وشمِمديد ًّ  اًم

 .أوده٤م ي٘مٞمؿ ُم٤م اًمٙمأل ُمـ ـمري٘مٝم٤م ذم دمد ٓ ًمٙمقهن٤م أو ،

 ُم٤م جيدون ومال ىمٚمتف أو اًمّٓمٕم٤مم ُمـ اًمٜم٤ّمس قمٜمد ُم٤م ٟمٗم٤مد اعمراد:  وؿقؾ

  .إؾمقاق إمم جيٚمٌقٟمف حيٛمٚمقٟمف

 سمٗمتح وهق ، ىمؾَّ :  أي " اعمٓمر ىمحط " أٟمس قمـ ىمت٤مدة رواي٦م ذم ووىمع

 .يمن صمؿّ  سمْمؿ  :  وحؽل,  واًمّٓم٤مء اًم٘م٤مف

 يمٜم٤مي٦م وامحراره٤م " اًمِّمجر وامحّرت " أٟمس قمـ صم٤مسم٧م رواي٦م ذم وزاد

 أقمقاداً  اًمِّمجر ومتّمػم ٟٓمتث٤مره أو ، اعم٤مء ذهب٤م ًمٕمدم ورىمٝم٤م يٌس قمـ

  " إرض وأحمٚم٧م " ىمت٤مدة رواي٦م ذم ٕمحد ووىمع .ورق سمٖمػم

  .يمّٚمٝم٤م ٤ملىم اًمّرضمؾ يٙمقن أن:  حيتؿؾ .إًمٗم٤مظ وهذه

 ٕهّن٤م،  سم٤معمٕمٜمك ىم٤مًمف مم٤ّم ؿمٞمئ٤مً  روى اًمّرواة سمٕمض يٙمقن أن : وحيتؿؾ

 .وهمػمه اعمٓم٤مًمع ص٤مطم٥م ىم٤مل يمام .همٚمٓم٤مً  شمٙمقن ومال ُمت٘م٤مرسم٦م

 ، إيمثر رواي٦م وهذه ، يٖمٞمثٜم٤م ومٝمق:  أي ( يغقثـو اهلل ؾودع: )  ؿقفف

 قمـ ذيؽ ذم ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ رواي٦م وذم،  " يٖمٞمثٜم٤م أن " ذرّ  وٕيب

 ُمـ أّٟمف قمغم يٖمٞمثٜم٤م ذم اًمّْمؿّ  وجيقز ، سم٤مجلزم " ٜم٤مٖمثْ يُ  "اًمّمحٞمحلم 

 . اًمٖمٞم٨م ُمـ أّٟمف قمغم وسم٤مًمٗمتح .اإلهم٤مصم٦م

 ." أهمثٜم٤م اًمٚمٝمؿّ :  وم٘م٤مل "ىمقًمف إّول ويرضّمح

 ذمف وًم " يً٘مٞمٜم٤م أن اهلل وم٤مدع "قمٜمد اًمٌخ٤مري  ىمت٤مدة رواي٦م ذم ووىمع

 ." رسّمؽ وم٤مؾمتًؼ " إدب

 " أهمثٜم٤م اًمٚمٝمؿّ  " ه٤مرون سمـ ُمقؾمك ًمٜم٤م رواه:  صم٤مسم٧م سمـ ىم٤مؾمؿ ىم٤مل
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 اًمٕمرب يمالم ذم واعمٕمروف ، اًمٖمٞم٨م ُمـ أو اًمٖمقث ُمـ يٙمقن أن وضم٤مئز

 .اًمٖمقث ُمـ ّٕٟمف همثٜم٤م

 ، اعمٓمر ؾم٘م٤مهؿ وهمٞم٤مصم٤مً  همٞمث٤مً  قم٤ٌمده اهلل هم٤مث:  اًم٘مّٓم٤مع اسمـ وىم٤مل

 واًمّرسم٤مقمّل  ، سمٛمٕمٜمًك  وأهم٤مث هم٤مث:  وي٘م٤مل ، دقم٤مءهؿ أضم٤مب وأهم٤مصمٝمؿ

  .أقمغم

 واؾمتٕمٛمؾ ، وم٠مهمٞم٨م همقصم٤مً  يٖمقصمف اهلل هم٤مصمف إصؾ:  ريدد اسمـ وىم٤مل

:  أهمثٜم٤م ُمٕمٜمك يٙمقن أن:  وحيتؿؾ،  اًمٖمٞم٨م ومٛمـ أّوًمف ومتح وُمـ ، أهم٤مصمف

 .وهمٞمث٤مً  همقصم٤مً  أقمٓمٜم٤م

 سمـ حيٞمك قمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ذم ( ) اًمٜم٤ًّمئّل  زاد(  يديف ؾرؾع: )  ؿقفف

،  " يدقمقن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع أيدهيؿ اًمٜم٤ّمس ورومع "قمـ أٟمس  ؾمٕمٞمد

 محٞمدٍ  رواي٦م ُمـ ظمزيٛم٦م وٓسمـ." وضمٝمف طمذاء " ذيؽ رواي٦م ذم وزاد

 .( )." إسمٓمٞمف سمٞم٤مض رأي٧م طمّتك " أٟمس قمـ

_______________ 
طمدصمٜمل : ىم٤مل أيقب سمـ ؾمٚمٞمامن  .(6364) وهذه اًمزي٤مدة ُمٕمّٚم٘م٦م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري  (6)

 .أسمق سمٙمر سمـ أيب أويس قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمف

اسمـ : أي (  وىم٤مل أيقب سمـ ؾمٚمٞمامن) ىمقًمف ( :  6/222)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  

وىمد ، إَّٓ أٟمف ذيمر هذه اًمٓمريؼ قمٜمف سمّمٞمٖم٦م اًمتٕمٚمٞمؼ  .وهق ُمـ ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري .سمالل

 .وَصَٚمٝم٤م اإلؾمامقمٞمكم وأسمق ٟمٕمٞمؿ واًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ أيب إؾمامقمٞمؾ اًمؽمُمذي قمـ أيقب

 .رومع إيدي ذم اًمدقم٤مء(  60) ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمدقمقات سم٤مب (6)

ؾمٛمٕم٤م أٟم٤ًًم قمـ : ٛمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وذيؽ طمدصمٜمل حم: وىم٤مل إويز 

 .رومع يديف طمتك رأي٧م سمٞم٤مض إسمٓمٞمف ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

طمدصمٜم٤م : وصٚمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ُمـ رواي٦م أيب زرقم٦م اًمرازي ىم٤مل ( :  623/  66) ىم٤مل اًمِم٤مرح 

وأورد اًمٌخ٤مري ىمّم٦م آؾمتً٘م٤مء ُمٓمقًم٦ًم ُمـ رواي٦م ذيؽ سمـ أيب ٟمٛمر  .إويز سمف

طمتك رأي٧م  "وًمٞمس ذم رء ُمٜمٝم٤م  "ورومع يديف  " سمٕمْمٝم٤م وطمده قمـ أٟمس ُمـ ـمرق ذم
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 ىمت٤مدة رواي٦م ذم زاد،  " ودقم٤م يديف ومٛمدّ  " سمٚمٗمظ اجلٛمٕم٦م ذم ًمٚمٌخ٤مريو 

امء إمم ومٜمٔمر " إدب ذم ًّ  " اًم

 " ٘م٤ملوموًمٚمٌخ٤مري  (أؽثـو  افؾفؿّ ,  أؽثـو افؾفؿّ ,  أؽثـو افؾفؿّ  : ) ؿقفف

قمٜمد اًمٌخ٤مري  أٟمس قمـ صم٤مسم٧م رواي٦م ذم ووىمع ، صمالصم٤مً  أقم٤مده .اؾم٘مٜم٤م اًمٚمٝمؿّ 

  .ُمّرشملم " اؾم٘مٜم٤م اًمٚمٝمؿّ  "

 أّٟمف،  أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أٟمس ُم٤م ويرضّمحٝم٤م ، أومم سم٤مًمّزي٤مدة وإظمذ

 .صمالصم٤مً  دقم٤م دقم٤م إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ." اهلل وأيؿ " اعمذيمقرة صم٤مسم٧م رواي٦م وذم ( واهلل الؾ: )  ؿقفف

 عجمتٛمِ :  أي ( شحوب ـم: )  ؿقفف

:  أي،  ُمٝمٛمٚم٦م سمٕمده٤م واًمّزاي اًم٘م٤مف سمٗمتح ( ؿزظي وٓ) : ؿقفف 

ح٤مب ُمـ ىمٓمع اًم٘مزع : ؾمٞمده اسمـ ىم٤مل. ُمتٗمّرق ؾمح٤مب ًّ  زاد ، رىم٤مق اًم

  .اخلريػ ذم جيلء ُم٤م وأيمثر:  قمٌٞمد أسمق

 اجل٤مرّ  ُمقوع قمغم قمٓمٗم٤مً  سم٤مًمٜمّّم٥م "وٓ ىمزقم٦م وٓ ؿمٞمئ٤ًم  "وًمٚمٌخ٤مري 

 ريح ُمـ اعمٓمر قمالُم٤مت ٟمٗمل واعمراد ، ؿمٞمئ٤مً  ىٟمر ُم٤م أي .واعمجرور

 .وهمػمه

 ضمٌؾ اًمالم وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح ( شؾع وبغ بقــو ومو: )  ؿقفف

 .اًمالم سمٗمتح أّٟمف:  حؽل وىمد ، سم٤معمديٜم٦م ُمٕمروف

 سمذًمؽ وأؿم٤مر ، رؤيتف قمـ حيجٌٜم٤م:  أي ( دار وٓ بقً مـ: )  ؿقفف

ح٤مب أنّ  إمم ًّ   .همػمه وٓ سمٌٞم٧ٍم  ُمًتؽماً  ٓ ُمٗم٘مقداً  يم٤من اًم

_______________ 
 .اٟمتٝمك. إَّٓ هذا "سمٞم٤مض إسمٓمٞمف 
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امء وإنّ :  أٟمس ىم٤مل : ىم٤مل اًمٌخ٤مري قمٜمد صم٤مسم٧م رواي٦م ذم ووىمع ًّ  اًم

ح٤مب سمٕمدم ُمِمٕمر وذًمؽ ، صٗم٤مئٝم٤م ًمِمّدة:  أي .اًمّزضم٤مضم٦م ُمثؾ ًمٗمل ًّ  اًم

 .أيْم٤مً 

 .فمٝمرت : أي ( ؾطؾعً: )  ؿقفف

 ٕنّ ،  اًمٌحر ضمٝم٦م ُمـ ٟمِم٠مت ويم٠مهّن٤م ، ؾمٚمعٍ :  أي ( ورائف مـ) : ؿقفف 

 .ذًمؽ ي٘متيض ؾمٚمعٍ  ووع

،  اًم٘مدر ذم ُمثٚمف أهّن٤م يرد ولَ  ، ُمًتديرة:  أي ( افّسس مثؾ: )  فؿقف

 ومٜمِم٠مْت  " قمقاٟم٦م أيب قمٜمدقمـ أٟمس  اهلل قمٌٞمد سمـ طمٗمص رواي٦م ذم ٕنّ 

 يم٤مٟم٧م سم٠مهّن٤م يِمٕمر ومٝمذا " إًمٞمٝم٤م أٟمٔمر وأٟم٤م،  اًمّٓم٤مئر رضمؾ ُمثؾ ؾمح٤مسم٦م

 .صٖمػمة

 "اضمتٛمع صمؿّ  ؾمح٤مسم٤مً  أٟمِم٠مت ريح ومٝم٤مضم٧م " اعمذيمقرة صم٤مسم٧م رواي٦م وذم

ح٤مب ومٜمِم٠م " ٌخ٤مرياًم ذم ىمت٤مدة رواي٦م وذم،  ًّ  ." سمٕمض إمم سمٕمْمف اًم

 صم٤مر طمّتك " سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ أٟمس قمٜمد اًمٌخ٤مري إؾمح٤مق رواي٦م وذم

ح٤مب ًّ  ُمٜمؼمه قمـ يٜمزل لَ  صمؿّ  " وومٞمف ، ًمٙمثرشمف:  أي " اجل٤ٌمل أُمث٤مل اًم

٘مػ أنّ  قمغم يدّل  وهذا ." حلٞمتف قمغم يتح٤مدر اعمٓمر رأيٜم٤م طمّتك ًّ  َػ يمَ وَ  اًم

 .اًمٜمّخؾ ضمريد ُمـ يم٤من قٟمفًمٙم

 اؾمتٛمّرت سم٠مهّن٤م يِمٕمر هذا ( اكتؼت افّسامء تقّشطً ؾؾاّم : )  ؿقفف

 شمٕمٛمٞمؿ وم٤مئدشمف ويم٠منّ  ، طمٞمٜمئذٍ  وم٤مٟمًٌٓم٧م إومؼ إمم اٟمتٝم٧م طمّتك ُمًتديرة

 .سم٤معمٓمر إرض

 ، اعم٤مـمر اًمٖمٞمؿ اؾمتٛمرار قمـ يمٜم٤مي٦م ( شبتوً  افّشؿس رأيـو مو: )  ؿقفف
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 حتج٥م وىمد ، سم٤مدي٦م واًمِّمٛمس اعمٓمر يًتٛمرّ  وم٘مد وإٓ ، اًمٖم٤مًم٥م ذم وهذا

 .ُمٓمر سمٖمػم اًمِّمٛمس

 يقُمٜم٤م ومٛمٓمرٟم٤م " سمٚمٗمظ قمٜمد اًمٌخ٤مري إؾمح٤مق رواي٦م ذًمؽ ُمـ وأسح

  ." إظمرى اجلٛمٕم٦م طمّتك،  يٚمٞمف واًمذي اًمٖمد سمٕمد وُمـ اًمٖمد وُمـ ذًمؽ

٧ٌم سمٚمٗمظ ًمأليمثر وىمع (  شبتوً  : ) ؿقفف ًّ  - إّي٤مم أطمد يٕمٜمل - اًم

 ي٘م٤مل يمام ، سمٕمْمف سم٤مؾمؿ اًمٌّمء شمًٛمٞم٦م ُمـ وهق ، إؾمٌقع سمف واعمراد

  .اًمّزُم٤من ُمـ ىمٓمٕم٦م أراد ويؼول:  ىم٤مل .اًمٜمّٝم٤مي٦م ص٤مطم٥م ىم٤مًمف .َجٕم٦م

٧ٌم ُمـ:  أي " ؾمٌت٤مً  " ىمقًمف:  اًمزيـ سمـ اعمٜمػم وىم٤مل ًّ ٧ٌم إمم اًم ًّ  ، اًم

 .َجٕم٦م:  أي

٧ٌم ٕنّ ،  دمّقزاً  ومٞمف أنّ :  وزاد،  ُمثٚمف اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  وىم٤مل ًّ  لَ  اًم

 ُمـ يم٤من ّٕٟمف سمذًمؽ أٟمس قمؼّم  وإّٟمام ، ُمٜمتٝمك اًمّث٤مين وٓ دأُمٌ يٙمـ

 ، اصٓمالطمٝمؿ ُمـ سمٙمثػمٍ  وم٠مظمذوا اًمٞمٝمقد ضم٤موروا ىمد ويم٤مٟمقا،  إٟمّم٤مر

 أنّ  يمام ، اًمٞمٝمقد قمٜمد إّي٤مم أقمٔمؿ ّٕٟمف،  ؾمٌت٤مً  إؾمٌقع ؾمّٛمقا وإّٟمام

  .يمذًمؽ اعمًٚمٛملم قمٜمد اجلٛمٕم٦م

 " سم٘مقًمف اعمراد أنّ :  "ٓئؾاًمدّ " ذم يمث٤مسم٧ٍم  ًمٖمػمه شمٌٕم٤مً  اًمٜمّقوّي  وطمٙمك

 ؾم٧ٌم ُمـ ُمٕمٜم٤مه ي٘مقًمقن اًمٜم٤ّمس:  صم٤مسم٧م وًمٗمظ ، اًمّزُم٤من ُمـ ىمٓمٕم٦م " ؾمٌت٤مً 

٧ٌم وإّٟمام،  ؾم٧ٌم إمم ًّ  " سمٚمٗمظ رواه اًمّداودّي  وأنّ  .اًمّزُم٤من ُمـ ىمٓمٕم٦م اًم

  .شمّمحٞمػ وهق " ؾمّت٤مً 

 احلٛمقّي  رواي٦م ذم وىمع وم٘مد،  سمذًمؽ يٜمٗمرد لَ  اًمّداودّي  سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 قمـ اًمّدراوردّي  قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه ويمذا ، ؾمّت٤مً  هٜم٤م واعمًتٛمكم
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 .أٟمس قمـ صم٤مسم٧م رواي٦م ُمـ أمحد وواوم٘مف ، ( ) ذيؽ

 ىمقًمف ُمع " ؾمّت٤مً  " ىمقًمف اضمتامع اؾمتٌٕمد شمّمحٞمػ أّٟمف اّدقمك ُمـ ويم٠منّ 

 ." ؾمٌٕم٤مً  "قمٜمد اًمٌخ٤مري  ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ رواي٦م ذم

وَُمـ  ، شم٤مُّم٦م أّي٤مم ٦مؾمتّ  أراد " ؾمّت٤مً  " َُمـ ىم٤مل ٕنّ ،  سمٛمًتٌٕمدٍ  وًمٞمس

 ذم وىمع وىمد .اجلٛمٕمتلم ُمـ ُمٚمّٗم٘م٤مً  يقُم٤مً  أيْم٤مً  أو٤مف " ؾمٌٕم٤مً  " ىم٤مل

 ." َجٕم٦م إمم َجٕم٦م ُمـ ومٛمٓمرٟم٤م " ذيؽ قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م

 واًم٘م٤مسمّز  قمٌدوسٍ  رواي٦م وذم " َجٕم٦م ومداُم٧م " ًمٚمٜمًّٗمّل  رواي٦م وذم

 هذه قمزا ُمـ ووهؿ ، َجٕمتٜم٤م ي٘م٤مل يمام " ؾمٌتٜم٤م " قمٞم٤مض طمٙم٤مه ومٞمام

 .ذرّ  ٕيب واي٦ماًمرّ 

 " ُمٜم٤مزًمٜم٤م إمم ٟمّمؾ ٟم٤مدْ يمِ  ومام ومٛمٓمرٟم٤م " قمٜمد اًمٌخ٤مري ىمت٤مدة رواي٦م وذم

 ومخرضمٜم٤م " سمٚمٗمظ آظمر وضمف ُمـ ًمٚمٌخ٤مريو ، اعمٓمر يمثرة ُمـ:  أي

  ." ُمٜم٤مزًمٜم٤م أشمٞمٜم٤م طمّتك اعم٤مء ٟمخقض

 أن ٟمٗمًف هتّٛمف اًمّرضمؾ رأي٧م طمّتك وم٠مُمٓمرٟم٤م " صم٤مسم٧م رواي٦م ذم وعمًٚمؿٍ 

 اًم٘مري٥م اًمِّم٤مبَّ  أهؿّ  طمّتك " محٞمدٍ  رواي٦م ذم يٛم٦مظمز وٓسمـ،  " أهٚمف ي٠ميت

 ." أهٚمف إمم اًمّرضمقع اًمّدار

 "اعمديٜم٦م ُمث٤مقم٥م ؾم٤مًم٧م طمّتك" ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ إدب ذم ٌخ٤مريوًمٚم

 .اعم٤مء ُمًٞمؾ - ُمقطّمدة وآظمره سم٤معمثٚمث٦م - ُمثٕم٥م َجع وُمث٤مقم٥م، 

 أّٟمف فم٤مهره ( ادؼبؾي عياجلؿ دم افبوب ذفؽ مـ رجٌؾ  دخؾ ثؿّ : )  ؿقفف

 ىم٤مل وىمد ، اًمّتٕمّدد قمغم دًم٧م شمٙمّررت إذا اًمٜمّٙمرة ٕنّ  ، إّول همػم

_______________ 
م .ذيؽ سمـ أيب ٟمٛمر قمـ أٟمس: أي   (6)  .وىمد أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من ُمـ ـمري٘مف يمام شم٘مدَّ
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 ؟ إّول اًمّرضمؾ أهق:  أٟم٤ًمً  ؾم٠مًم٧م : هٜم٤م احلدي٨م هذا آظمر ذم ذيؽ

  .أدري ٓ:  ىم٤مل

 اعمذيمقرة اًم٘م٤مقمدة أنّ  وم٤مًمّٔم٤مهر ، سم٤مًمّتٖم٤مير جيزم لَ  أّٟمف ي٘متيض وهذا

  .شمٕمّددت وىمد اًمٚم٤ًمن أهؾ ُمـ أٟم٤ًمً  ٕنّ ،  اًمٖم٤مًم٥م قمغم حمٛمقًم٦م

 أو اًمّرضمؾ ذًمؽ وم٘م٤مم " أٟمس قمـ إؾمح٤مق رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري ُمـو

 آظمر وضمف ُمـ اجلٛمٕم٦م ذم ًمٚمٌخ٤مريو ، ٌخ٤مرياًم ذم ًم٘مت٤مدة ويمذا،  "همػمه

 .ومٞمف يِمّؽ  يم٤من أّٟمف ي٘متيض وهذا ، يمذًمؽ

 " اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مل اًمّرضمؾ وم٠مشمك " ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك رواي٦م ُمـ ًمفو

 ٟمٛمٓمر زًمٜم٤م ومام " سمٚمٗمظ أٟمس قمـ طمٗمص ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م ٕيب وُمثٚمف

 .ُمًٚمؿ ذم وأصٚمف ." إظمرى اجلٛمٕم٦م ذم إقمرايبّ  ذًمؽ ضم٤مء طمّتك

 ، ٟمًٞمف أن سمٕمد شمذيّمره أٟم٤ًمً  ومٚمٕمؾ ، واطمداً  سمٙمقٟمف اجلزم ي٘متيض وهذا

 .شمذيّمره يم٤من أن سمٕمد ٟمًٞمف أو

 قمٌٞمداً  أنّ ،  يزيد ـمريؼ ُمـ " اًمّدٓئؾ " ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  رواي٦م ذًمؽ وي١مّيد

ٚمٛمّل  ًّ  سمٜمل وومدُ  أشم٤مه،  شمٌقك همزوة ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمٗمؾ عَم٤ّم : ىم٤مل اًم

 قمج٤مف إسمؾ قمغم ىمدُمقا قمٞمٞمٜم٦م أظمق طمّمـ سمـ ظم٤مرضم٦م وومٞمف،  ومزارة

  .احلدي٨م ومذيمر .يٖمٞمثٜم٤م أن رسّمؽ ًمٜم٤م ادع اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مًمقا

 اًمٚمٝمؿّ  .سمريمتؽ واٟمنم ، وهبٞمٛمؽ سمٚمدك اؾمؼ اًمٚمٝمؿّ :  وم٘م٤مل .وومٞمف

 همػم ٟم٤مومٕم٤مً  آضمؾ همػم قم٤مضمالً  واؾمٕم٤مً  ـمٌ٘م٤مً  ٤مً ُمريٕم ُمريئ٤مً  ُمٖمٞمث٤مً  همٞمث٤مً  اؾم٘مٜم٤م

 واٟمٍمٟم٤م اًمٖمٞم٨م اؾم٘مٜم٤م اًمٚمٝمؿّ  ، قمذاب ؾم٘مٞم٤م ٓ رمح٦م ؾم٘مٞم٤م اًمٚمٝمؿّ  ، و٤مرٍ 

امء ذم ٟمرى ُم٤م واهلل ومال:  ىم٤مل .وومٞمف .إقمداء قمغم ًّ  وٓ ىمزقم٦م ُمـ اًم
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 أٟمس طمدي٨م ٟمحق ومذيمر . سمٜم٤مء ُمـ وؾمٚمعٍ  اعمًجد سملم وُم٤م ، ؾمح٤مب

 - هلؿ يًتً٘مل أن ؾم٠مًمف اًمذي يٕمٜمل - اًمّرضمؾ ىم٤مل : وومٞمف.  سمتامُمف

 .إصؾ ذم يمذا .احلدي٨م .إُمقال هٚمٙم٧م

٤مئؾ أنّ  .واًمّٔم٤مهر ًّ ،  اًمقومد يمٌػم يم٤من ًمٙمقٟمف اعمذيمقر ظم٤مرضم٦م هق اًم

ل وًمذًمؽ   .أقمٚمؿ واهلل .سمٞمٜمٝمؿ ُمـ ؾُمٛمِّ

 .ومٞمف وىمع اًمذي واًمقىم٧م ، اعمذيمقر اًمّدقم٤مء صٗم٦م اًمّرواي٦م هذه وأوم٤مدت

٥ٌم همػم سم٥ًٌم:  أي ( افّسبؾ طعًواكؼ إمقال هؾؽً: )  ؿقفف ًّ  اًم

 ُمـ اعمقار ومٝمٚمٙم٧م سمًٌٌٝم٤م اعمرقمك اٟم٘مٓمع اعم٤مء يمثرة أنّ  واعمراد ، إّول

 ذم ىمقًمف ذًمؽ قمغم ويدّل  ، اعمٓمر ُمـ يٙمٜمّٝم٤م ُم٤م ًمٕمدم أو.  اًمّرقمل قمدم

 ." اعم٤مء يمثرة ُمـ " اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد ذيؽ قمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م

ٌؾ اٟم٘مٓم٤مع وأُّم٤م ًّ  رواي٦م وذم .اعم٤مء يمثرة ُمـ ّٓمرقاًم ؾمٚمقك ومٚمتٕمّذر،  اًم

 قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م وذم،  " اًمّريم٤ٌمن واطمتٌس " ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد محٞمدٍ 

 هدم "قمٜمد اًمٌخ٤مري  إؾمح٤مق رواي٦م وذم. " اًمٌٞمقت هتّدُم٧م " ذيؽ

  ." اعم٤مل وهمرق اًمٌٜم٤مء

سمِمؼ اعم٤ًمومر وُمٜمع  "ٌخ٤مري وذم رواي٦م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمٜمد اًم

 ."اًمٓمريؼ

 ، يت٘مّدم ولَ  شم٠مظّمر اعمقطّمدة سمٗمتح:  سمِمؼ: ( ) راعٍ ًمٙمُ  " اعمٜمّْمد " ذمو

_______________ 
، هق قمكم سمـ احلًـ سمـ احلًلم اهلٜم٤مئك اًمدوؾمك أسمق احلًـ اعمٍمى اًمٜمّحقّي  .يمراع (6)

ىم٤مل  .ؾمٌع وصمالصمامئ٦م 032شمقذم سمٕمد ؾمٜم٦م  –سمْمؿ اًمٙم٤مف  -اعمٕمروف سمٙمراع اًمٜمّٛمؾ 

ويم٤من ٟمحقي٤ًم يمقومٞم٤ًم يمت٥م اعمٜمْمد ذم ًمٖم٦م ، هق ُمـ أهؾ ُمٍم أظمذ قمـ اًمٌٍميلم : ي٤مىمقت 

 .اعمجرد
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ٗمر قمـ وٕمػ هٜم٤م سمِمؼ ومٛمٕمٜمك هذا ومٕمغم ًّ  يمْمٕمػ قمٜمف وقمجز اًم

  .يّمٞمد وٓ اًمّّمٞمد يٜمّٗمر ّٕٟمف،  اًمّّمٞمد قمـ وقمجزه اًم٤ٌمؿمؼ

 ومٚمق ، ُمٕمروف ـم٤مئر اًم٤ٌمؿمؼ:  "اًمٖمريٌلم ذيؾ" ذم ُمقؾمك أسمق وىم٤مل

 وسمِمٙمف اًمّثقب سمِمؼ ٤ملوي٘م:  ىم٤مل ، اُمتٜمع ٤معمََ  سمِمؼ وم٘مٞمؾ ومٕمؾ ُمٜمف اؿمتّؼ 

ػم ُمـ سمف ىمٓمع:  أي،  سمِمؼ ُمٕمٜمك يٙمقن هذا ومٕمغم ، ظمّٗم٦م ذم ىمٓمٕمف ًّ  ، اًم

 .يمالُمف اٟمتٝمك

ٙمقن اًمّْمؿّ  يٛمًٙمٝم٤م ذم جيقز ( يؿسؽفو اهلل ؾودع: )  ؿقفف ًّ  ، واًم

 قمغم أو إُمٓم٤مر قمغم يٕمقد واًمّْمٛمػم " يٛمًٙمٝم٤م أن " هٜم٤م وًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل 

ح٤مب ًّ امء قمغم أو اًم ًّ  .ؾمامء اعمٓمر قمغم ؼشمٓمٚم واًمٕمرب ، اًم

 وذم،  " اعم٤مء قمٜم٤ّم يٛمًؽ أن " ذيؽ قمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ذم ووىمع

 ." قمٜم٤ّم يرومٕمٝم٤م أن " صم٤مسم٧م ـمريؼ ُمـ أمحد رواي٦م

 ومْمحؽ قمٜم٤ّم حيًٌٝم٤م أن رسّمؽ وم٤مدع "قمٜمد اًمٌخ٤مري  ىمت٤مدة رواي٦م وذم

ؿ " صم٤مسم٧م رواي٦م وذم،  " ًّ  اسمـ ُمالل ًمنقم٦م " محٞمدٍ  رواي٦م ذم زاد،  " ومتٌ

 ." آدم

 أو اضمٕمؾ .شم٘مديره طمذف وومٞمف،  اًمالم سمٗمتح ( حقافقـو افؾفؿّ : )  فؿقف

 .واًمّدور إسمٜمٞم٦م قمـ اعمٓمر سف سمف واعمراد ، أُمٓمر

 شمِمٛمؾ ٕهّن٤م،  " طمقاًمٞمٜم٤م " سم٘مقًمف ًمٚمٛمراد سمٞم٤من ومٞمف ( ظؾقـو وٓ: )  ؿقفف

  ." قمٚمٞمٜم٤م وٓ " سم٘مقًمف إظمراضمٝم٤م وم٠مراد،  طمقهلؿ اًمتل اًمّٓمرق

 ًمق أّٟمف وذًمؽ ، ًمٓمٞمػ ُمٕمٜمًك  هٜم٤م اًمقاو لإدظم٤م ذم:  اًمّٓمٞمٌّل  ىم٤مل

 ي٘متيض اًمقاو ودظمقل ، وم٘مط ُمٕمٝم٤م وُم٤م ًمميم٤مم ُمًتً٘مٞم٤مً  ًمٙم٤من أؾم٘مٓمٝم٤م



 378 باب االستسقاء   الصالة كتاب   

 ًمٞمٙمقن وًمٙمـ،  ًمٕمٞمٜمف ُم٘مّمقداً  ًمٞمس اعمذيمقرات قمغم اعمٓمر ـمٚم٥م أنّ 

 ، ًمٚمّتٕمٚمٞمؾ وًمٙمٜمّٝم٤م،  ًمٚمٕمٓمػ خمٚمّم٦م اًمقاو ومٚمٞم٧ًم ، اعمٓمر أذى ُمـ وىم٤مي٦م

 ُم٘مّمقداً  ًمٞمس اجلقع وم٢منّ  ، سمثديٞمٝم٤م ؾشم٠ميم وٓ،  احلّرة دمقع يم٘مقهلؿ وهق

 ذًمؽ يٙمرهقن يم٤مٟمقا إذ سم٠مضمرةٍ  اًمّرو٤مع قمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  ًمٙمقٟمف وًمٙمـ،  ًمٕمٞمٜمف

 .ٟمتٝمكا .أٟمٗم٤مً 

 واإليم٤مم " طمقاًمٞمٜم٤م " سم٘مقًمف اعمراد سمٞم٤من ومٞمف ( أـوم ظذ افؾفؿّ : )  ؿقفف

 .سمٗمتح٤مٍت  ٦مٛمَ يمَ أَ  َجع:  - ومتدّ  شمٗمتح وىمد اهلٛمزة سمٙمن -

 . اعمجتٛمع اًمؽّماب هق:  اًمؼمىمّل  اسمـ ىم٤مل

  .اًمٙمدي٦م ُمـ أيمؼم هل:  اًمّداودّي  وىم٤مل

  .اخلٚمٞمؾ ىمقل وهق واطمد طمجر ُمـ اًمتل هل:  اًم٘مّزاز وىم٤مل

 وؿقؾ ، اًمّّمٖمػم اجلٌؾ:  وؿقؾ ، اًمّْمخٛم٦م اهلْم٦ٌم هل:  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

،  اًمّراسمٞم٦م ُمـ أقمغم إيمٛم٦م:  اًمّثٕم٤مًمٌّل  وىم٤مل ، إرض ُمـ ارشمٗمع ُم٤م: 

 .دوهن٤م:  وؿقؾ

 بفمرِ  َجع،  ُمقطّمدة وآظمره اعمٕمجٛم٦م سمٙمن ( وافّظراب: )  قففؿ

  .شمًٙمـ وىمد .اًمّراء سمٙمن

:  اجلقهرّي  وىم٤مل ، سم٤مًمٕم٤مزم ًمٞمس اعمٜمًٌط اجلٌؾ هق:  اًم٘مّزاز وىم٤مل

 .اًمّّمٖمػمة اًمّراسمٞم٦م

 ، سمف ًمٞمٜمتٗمع اعم٤مء ومٞمف يتحّّمؾ ُم٤م هب٤م واعمراد ( إوديي وبطقن: )  ؿقفف

 .ٟمٔمرٌ  وومٞمف،  وادٍ  َجع إودي٦م إَّٓ  وم٤مقمؾ عَج أومٕمٚم٦م شمًٛمع ولَ :  ىم٤مًمقا

 ." اجل٤ٌمل ورءوس " روايتف ذم ُم٤مًمؽ وزاد
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امء:  أي " وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م "وًمٚمٌخ٤مري  (ؾلؿؾعً : )  ؿقفف ًّ  أو اًم

ح٤مسم٦م ًّ  .اعمديٜم٦م قمغم اعمٓمر قمـ أُمًٙم٧م أهّن٤م واعمٕمٜمك ، اعم٤مـمرة اًم

:  أي،  " اًمّثقب اٟمجٞم٤مب اعمديٜم٦م قمـ وم٤مٟمج٤مسم٧م " ُم٤مًمؽ رواي٦م وذم

 .ٓسمًف قمـ اًمّثقب خيرج يمام قمٜمٝم٤م ظمرضم٧م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمٙمٚمؿ أن إَّٓ  هق ومام " ذيؽ قمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م وذم

ح٤مب متّزق سمذًمؽ ًّ  ٟمرى ُم٤م " سم٘مقًمف واعمراد " ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف ٟمرى ُم٤م طمّتك اًم

 .اعمديٜم٦م ذم:  أي " ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف

ح٤مب رأي٧م ومٚم٘مد " طمٗمص رواي٦م ذم وعمًٚمؿٍ  ًّ  الءاعمُْ  يم٠مّٟمف يتٛمّزق اًم

 وهق ُمالءة َجع،  يٛمدّ  وىمد واًم٘مٍم اعمٞمؿ سمْمؿّ :  واعمالء،  " شمٓمقى طملم

 .ُمٕمروف صمقب

ح٤مب رأي٧م ومٚم٘مد " ٌخ٤مرياًم قمٜمد ىمت٤مدة رواي٦م وذم ًّ  يٛمٞمٜم٤مً  يٜم٘مٓمع اًم

 وًمف،  " اعمديٜم٦م أهؾ يٛمٓمر وٓ - اًمٜمّقاطمل أهؾ أي - يٛمٓمرون وؿمامًٓ 

ح٤مب ومجٕمؾ " إدب ذم ًّ  اهلل يرهيؿ .ومٞمف وزاد .اعمديٜم٦م قمـ يتّمّدع اًم

  " دقمقشمف وإضم٤مسم٦م ٟمٌّٞمف يمراُم٦م

 - شمٙمِّمٗم٧م أي - ومتٙمِّمٓم٧م " أٟمس قمـ صم٤مسم٧م رواي٦م ذمٚمٌخ٤مري وًم

 اعمديٜم٦م إمم ومٜمٔمرت ، ىمٓمرة سم٤معمديٜم٦م متٓمر وٓ اعمديٜم٦م طمقل متٓمر ومجٕمٚم٧م

 رءوؾمٜم٤م ومقق ُم٤م ومت٘مّقر " اًمقضمف هذا ُمـ وٕمحد " اإليمٚمٞمؾ عمثؾ وإهّن٤م

ح٤مب ُمـ ًّ  ." إيمٚمٞمؾ ذم يم٠مّٟم٤م طمّتك اًم

 ، ضمقاٟمٌف ُمـ دار رء يمّؾ  اًمٙم٤مف وؾمٙمقن اهلٛمزة سمٙمن:  يمٚمٞمؾواإل

 اعمٚمقك ُمالسمس ُمـ وهق ، سمف ومٞمحٞمط اًمّرأس قمغم يقوع عم٤َِم واؿمتٝمر
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 .يم٤مًمّت٤مج

ح٤مب ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إمم سمٞمده يِمػم ومام " أٟمس قمـ إؾمح٤مق رواي٦م وذم ًّ  اًم

 سمٗمتح:  واجلقسم٦م،  " قسم٦ماجْلَ  ُمثؾ ذم اعمديٜم٦م ص٤مرت طمّتك شمٗمّرضم٧م إَّٓ 

 هٜم٤م هب٤م واعمراد ، اًمقاؾمٕم٦م اعمًتديرة احلٗمرة وهل .اعمقطّمدة صمؿّ  اجلٞمؿ

ح٤مب ذم اًمٗمرضم٦م ًّ   .اًم

 اًمزيـ سمـ اعمٜمػم ووٌٓمٝم٤م ، اًمؽّمس هٜم٤م سم٤مجلقسم٦م اعمراد:  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

 ظمالل ذم فمٝمرت إذ سم٤مًمِّمٛمس ومّنه صمؿّ  ، اعمقطّمدة سمدل سمٜمقنٍ  ًمٖمػمه شمٌٕم٤مً 

ح٤مب ًّ   .اًم

  .صّحػ وم٘مد ًمٜمّقنسم٤م َُمـ ىم٤مًمف سم٠منّ  قمٞم٤مض ضمزم ًمٙمـ

 - ىمٜم٤مة وادي - اًمقادي وؾم٤مل " أيْم٤مً  اًمّزي٤مدة ُمـ إؾمح٤مق رواي٦م وذم

 ذات أرض قمغم ؿٌ ٚمَ قمَ  اخلٗمٞمٗم٦م واًمٜمّقن اًم٘م٤مف سمٗمتح وىمٜم٤مة ، " ؿمٝمراً 

 ىم٤مًمف .اعمِمٝمقرة اعمديٜم٦م أودي٦م أطمد ووادهي٤م ، أطمد سمٜم٤مطمٞم٦م ُمزارع

  .احل٤مزُمّل 

 أنّ ،  ًمف سم٢مؾمٜم٤مدٍ  " ديٜم٦ماعم أظم٤ٌمر " ذم اعمخزوُمّل  احلًـ سمـ حمّٛمد وذيمر

ٌّع ىمٜم٤مة وادي ؾماّمه ُمـ أّول  وذم .اإلؾمالم ىمٌؾ يثرب ىمدم عَم٤ّم اًمٞمامينّ  شم

ٌّٕم٤مً  أنّ :  ًمف رواي٦م  .ٟمٔمرُت :  وم٘م٤مل،  اعمديٜم٦م ُمزارع إمم يٜمٔمر رائداً  سمٕم٨م شم

 َجع يٕمٜمل - واحلرار ، وشمٌـ طم٥ّم  واجلرف ، شمٌـ وٓ طم٥ّم  ىمٜم٤مة وم٢مذا

  .اٟمتٝمك .ـشمٌ وٓ طم٥ّم  ٓ - سمٛمٝمٛمٚمتلم طمّرة

 " ىمٜم٤مة اًمقادي وؾم٤مل " ًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م إؾمح٤مق قمـ أٟمسو

 شمًٛمٞم٦م ُمـ وًمٕمٚمف،  اًمقادي اؾمؿ ىمٜم٤مة أنّ  قمغم اًمٌدل قمغم سم٤مًمّْمؿّ  وأقمرب
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  .ضم٤موره ُم٤م سم٤مؾمؿ اًمٌّمء

 سم٤مًمٜمّّم٥م شم٘مقًمف اًمٗم٘مٝم٤مء:  ىم٤مل،  اًمِّم٤مـمٌّل  اًمّريّض  سمخطّ  وىمرأت

  .اٟمتٝمك .ذًمؽيم وًمٞمس ، اًم٘مٜمقات ُمـ ىمٜم٤مة يتقمّهقٟمف،  واًمّتٜمقيـ

اح سمٕمض سمف ضمزم ىمد ذيمره اًمذي وهذا  قمغم هق:  وىم٤مل،  اًمنّمّ

 طمّدث إَّٓ  " اعمذيمقرة اًمّرواي٦م ذم وىمقًمف .اًم٘مٜم٤مة ُمثؾ ؾم٤مل:  أي .اًمّتِمٌٞمف

 .اًمٖمزير اعمٓمر اجلٞمؿ سمٗمتح هق " سم٤مجلقد

 سم٠مّٟمف يِمٙمؾ وم٘مد ، اعمديٜم٦م ؾمقى ومٞمام اؾمتٛمرّ  اعمٓمر أنّ  قمغم يدّل  وهذا

٤مئؾا ىمقل أنّ  يًتٚمزم ًّ ٌؾ واٟم٘مٓمٕم٧م إُمقال هٚمٙم٧م " ًم ًّ  يرشمٗمع لَ  " اًم

 .ُمٓمٚمقسمف ظمالف وهق .اًم٘مٓمع وٓ اإلهالك

 اإليم٤مم ُمـ اعمديٜم٦م طمقل اؾمتٛمرّ  اعمٓمر أنّ  اعمراد سم٠منّ :  اجلقاب ويٛمٙمـ

 سم٘مٕم٦م ذم اعمٓمر ووىمقع ، اعمًٚمقيم٦م اًمّٓمرق ذم ٓ إودي٦م وسمٓمقن واًمّٔمراب

 يقضمد أن ضم٤مز ذًمؽ ضم٤مز وإذا ، دم٤موره٤م يم٤مٟم٧م وًمق يمثػم سم٘مٕم٦م دون

 ومٞمزول .اعمٓمر يّيه٤م ٓ سمحٞم٨م ومٞمٝم٤م وشمرقمك شمٙمٜمّٝم٤م أُم٤ميمـ ًمٚمامؿمٞم٦م

  .اإلؿمٙم٤مل

 .شم٘مّدم ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا وذم

،  اخلٓم٦ٌم ذم اًم٘مٞم٤مم وومٞمف ، ًمٚمح٤مضم٦م اخلٓم٦ٌم ذم اإلُم٤مم ُمٙم٤معم٦م ضمقاز

 .سم٤معمٓمر شمٜم٘مٓمع وٓ سم٤مًمٙمالم شمٜم٘مٓمع ٓ وأهّن٤م

 أيم٤مسمر سمٕمض ذًمؽ ي٤ٌمذ لَ  وإّٟمام ، اجلامقم٦م سم٠مُمر اًمقاطمد ىمٞم٤مم وومٞمف

 آسمتداء وشمرك سم٤مًمّتًٚمٞمؿ إدب يًٚمٙمقن يم٤مٟمقا ٕهّنؿ اًمّّمح٤مسم٦م

١مال ًّ  اًم٤ٌمدي٦م ُمـ اًمّرضمؾ جيلء أن يٕمجٌٜم٤م يم٤من : أٟمس ىمقل وُمٜمف ، سم٤مًم
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 .( ) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٞم٠ًمل

 وإضم٤مسمتٝمؿ .اًم٘مٌقل ُمٜمف يرضمك وُمـ .اخلػم أهؾ ُمـ اًمّدقم٤مء وؾم١مال

 اعم٘متْمٞم٦م اًمّرىّم٦م ًمتحّمٞمؾ اًمّٓمٚم٥م ىمٌؾ هلؿ احل٤مل سم٨ّم  دسمفأ وُمـ ، ًمذًمؽ

 .قمٜمده اإلضم٤مسم٦م ومؽمضمك اًمّتقضّمف ًمّمّح٦م

 ظمٓم٦ٌم ذم آؾمتً٘م٤مء دقم٤مء وإدظم٤مل ، صمالصم٤مً  اًمّدقم٤مء شمٙمرار وومٞمف

 وآضمتزاء ، اؾمت٘م٤ٌمل وٓ ومٞمف حتقيؾ وٓ اعمٜمؼم قمغم سمف واًمّدقم٤مء اجلٛمٕم٦م

ٞم٤مقا ذم وًمٞمس ، آؾمتً٘م٤مء صالة قمـ اجلٛمٕم٦م سمّمالة ًّ  أّٟمف قمغم يدّل  ُم٤م ًم

 .اجلٛمٕم٦م ُمع ٟمقاه٤م

 اًمّّمالة قمٚمٞمف ٟمٌّٞمف دقم٤مء اهلل إضم٤مسم٦م ذم اًمٜمٌّّقة أقمالم ُمـ قمٚمؿ وومٞمف

الم ًّ  ، آؾمتّمح٤مء ذم واٟمتٝم٤مء آؾمتً٘م٤مء ذم اسمتداء ُمٕمف أو قم٘مٌف واًم

ح٤مب واُمتث٤مل ًّ  .  اإلؿم٤مرة سمٛمجّرد أُمره اًم

 ٓطمتامل ٚم٘م٤مً ُمٓم اعمٓمر سمرومع يدع لَ  طمٞم٨م اًمّدقم٤مء ذم إدب وومٞمف

 وسم٘م٤مء،  اًمّير رومع ي٘متيض سمام ومٞمف وم٤مطمؽمز.  اؾمتٛمراره إمم آطمتٞم٤مج

 .اًمٜمّٗمع

 يتًّخٓمٝم٤م أن ًمف يٜمٌٖمل ٓ سمٜمٕمٛم٦مٍ  قمٚمٞمف اهلل أٟمٕمؿ ُمـ أنّ  ُمٜمف ويًتٜمٌط

 وإسم٘م٤مء،  اًمٕم٤مرض ذًمؽ رومع اهلل ي٠ًمل سمؾ ، ومٞمٝم٤م يٕمرض ًمٕم٤مرضٍ 

  .اًمٜمّٕمٛم٦م

 ُم٘م٤مم يم٤من وإن - ّتقيّمؾاًم يٜم٤مذم ٓ اًمّير سمرومع اًمّدقم٤مء أنّ  وومٞمف

 وأظّمر ، اجلدب ُمـ هلؿ وىمع سمام قم٤معم٤مً  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف - اًمّتٗمقيض إومْمؾ

_______________ 
 .( 66) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح  (6)
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١مال ًّ  ذًمؽ ذم ؾم٠مًمقه عَم٤ّم اًمّدقم٤مء إمم أضم٤مهبؿ صمؿّ  ، ًمرسّمف شمٗمقيْم٤مً  ذًمؽ ذم اًم

ٜم٦ّم وشم٘مرير،  ًمٚمجقاز سمٞم٤مٟم٤مً  ًّ  اسمـ ذًمؽ إمم أؿم٤مر ، اخل٤مّص٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه ذم اًم

 .سمف اهلل ٟمٗمع َجرة أيب

ؿ ضمقاز وومٞمف ًّ  ، اًمٜم٤ّمس أطمقال ُمـ شمٕمّج٤ٌمً  اعمٜمؼم قمغم اخلٓمٞم٥م شمٌ

  .ًمذًمؽ اعم٘متْمٞم٦م احل٤مضم٦م سم٥ًٌم اعمًجد ذم اًمّّمٞم٤مح وضمقاز

 قمغم ضمرى ذًمؽ يٙمقن أن:  وحيتؿؾ ، اًمٙمالم ًمت٠ميمٞمد اًمٞمٛملم وومٞمف

 .اًمٞمٛملم ىمّمد سمٖمػم أٟمس ًم٤ًمن

 أنّ  وقمغم ، خمّمقص٦م صالة سمٖمػم آؾمتً٘م٤مء ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 .صالة ومٞمف شمنمع ٓ تً٘م٤مءآؾم

 .افّثقريّ  شػقون ويمرهف،  افّشوؾعلّ  سمف وم٘م٤مل .إّول ؾلّمو

 .شم٘مّدم يمام حـقػي أبق سمف وم٘م٤مل .افّثوين وأّمو

 ُمنموقمّٞم٦م يٜم٤مذم ٓ دقم٤مء جمّرد اًم٘مّّم٦م هذه ذم وىمع اًمذي سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 .شم٘مّدم يمام أظمرى واىمٕم٦م ذم سمّٞمٜم٧م وىمد ، هل٤م اًمّّمالة

 اسمـ ىم٤مًمف .آؾمتً٘م٤مء ذم اإلُم٤مم سمدقم٤مء يمتٗم٤مءآ قمغم سمف واؾمتدل

 .سمّٓم٤مل

 ُمع أيدهيؿ اًمٜم٤ّمس ورومع " ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك رواي٦م ذم سمام:  وشمٕمّ٘م٥م

   " يدقمقن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .دقم٤مء يمّؾ  ذم اًمٞمديـ رومع قمغم .اًمّدقمقات ذم ٌخ٤مرياًم سمف اؾمتدل وىمد

 ٤مُمٜمٝم وأورد،  ُمٗمرد ضمزء ذم اعمٜمذرّي  َجٕمٝم٤م ( ) أطم٤مدي٨م قمّدة اًم٤ٌمب وذم

_______________ 
 شم٘مّدم ذيمر سمٕمْمٝم٤م ذم يمالم اًمِم٤مرح رمحف اهلل  (6)
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 .طمديث٤مً  صمالصملم ىمدر اعمٝمّذب ذح ذم اًمّّمالة صٗم٦م ذم اًمٜمّقوّي 

 ذم إَّٓ  يديف يرومع ٓ يم٤من : أٟمس ىمقل وسملم سمٞمٜمٝم٤م اجلؿع ووجف

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .وإٟمف يرومع طمتك يرى سمٞم٤مض إسمٓمٞمف،  آؾمتً٘م٤مء

 قمغم أٟمس طمدي٨م ومحؾ ، أومم هب٤م اًمٕمٛمؾ أنّ  إمم:  بعضفؿ ؾذهى

  .همػمه رؤي٦م لٟمٗم يًتٚمزم ٓ وذًمؽ ، رؤيتف ٟمٗمل

 سم٠من،  اجلٛمع ٕضمؾ اعمذيمقر أٟمس طمدي٨م شم٠مويؾ إمم:  آخرون وذهى

 " ىمقًمف قمٚمٞمف ومٞمدّل  اًمٌٚمٞمغ اًمّرومع إُّم٤م،  خمّمقص٦م صٗم٦م قمغم اًمٜمّٗمل حيٛمؾ

 ." إسمٓمٞمف سمٞم٤مض يرى طمّتك

 اًمّدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع ذم وردت اًمتل إطم٤مدي٨م هم٤مًم٥م أنّ  وي١مّيده

 ُمع آؾمتً٘م٤مء قمٜمد ويم٠مّٟمف ، اًمّدقم٤مء قمٜمد وسمًٓمٝمام اًمٞمديـ ُمدّ  سمف اعمراد إّٟمام

 سمٞم٤مض رىيُ  طمٞمٜمئذٍ  وسمف،  طم٤مذشم٤مه طمّتك وضمٝمف ضمٝم٦م إمم ومرومٕمٝمام زاد ذًمؽ

 .إسمٓمٞمف

 قمـ صم٤مسم٧م رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ رواه امومٚمِ ،  ذًمؽ ذم اًمٞمديـ صٗم٦م وأُّم٤م

امء إمم يمّٗمٞمف سمٔمٝمر وم٠مؿم٤مر اؾمتً٘مك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  : أٟمس ًّ  وٕيب،  اًم

 وضمٕمؾ - يديف وُمدّ  هٙمذا يًتً٘مل يم٤من : أيْم٤مً  أٟمس طمدي٨م ُمـ داود

 .إسمٓمٞمف سمٞم٤مض رأي٧م طمّتك - إرض يكم مم٤ّم سمٓمقهنام

ٜم٦ّم:  اًمٕمٚمامء ىم٤مل:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل ًّ  يرومع أن اًمٌالء ًمرومع دقم٤مء يمّؾ  ذم اًم

امء إمم يمّٗمٞمف فمٝمقر ضم٤مقمالً  يديف ًّ  أن وحتّمٞمٚمف رء سم١ًمال دقم٤م وإذا ، اًم

امء إمم يمّٗمٞمف جيٕمؾ ًّ  .اٟمتٝمك .اًم

 دون آؾمتً٘م٤مء ذم اًمٙمّٗملم سمٔمٝمقر اإلؿم٤مرة ذم احلٙمٛم٦م:  ػمههم وىم٤مل
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ـٍ  فمٝمراً  احل٤مل سمت٘مّٚم٥م ًمٚمّتٗم٤مؤل همػمه  هق أو ، اًمّرداء حتقيؾ ذم ىمٞمؾ يمام ًمٌٓم

ح٤مب ٟمزول وهق اعمًئقل صٗم٦م إمم إؿم٤مرة ًّ  .إرض إمم اًم

 اًمٌخ٤مرّي  ًمف شمرضمؿ وىمد ، ًمٚمح٤مضم٦م سم٤مٓؾمتّمح٤مء اًمّدقم٤مء ضمقاز وومٞمف

 . "ٕم٧م اًمًٌؾ ُمـ يمثرة اعمٓمرسم٤مب اًمدقم٤مء إذا شم٘مٓمّ "

 مم٤ّم احلدي٨م ذم ذيمر ُم٤م وؾم٤مئر:  أي " اعمٓمر يمثرة ُمـ " سم٘مقًمف وُمراده

 .وضمقده قمٜمد آؾمتّمح٤مء ينمع

٘مٞم٤م ؾمٌؼ قمغم ُمتقىّمػ سمذًمؽ اًمّدقم٤مء أنّ  فم٤مهره ًّ  اًمِّم٤مومٕمّل  ويمالم ، اًم

ـّ  ٓ أّٟمف:  وزاد يقاوم٘مف " إمّ  " ذم  اًمّّمالة وٓ ًمالؾمتّمح٤مء اخلروج يً

 أقم٘م٤مب ذم أو اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم سمذًمؽ دقمكيُ  سمؾ ، اًمّرداء يؾحتق وٓ

 .اًمّّمالة

 اًمّدقم٤مء ىمقل ًمٞمس إّٟمف:  افّشوؾعّقي ُمـ َُمـ ىم٤مل قمغم شمٕمّ٘م٥م هذا وذم

ٜم٦ّم سمف شمرد لَ  ّٕٟمف،  آؾمتً٘م٤مء ظمٓم٦ٌم أصمٜم٤مء ذم اعمذيمقر ًّ  .اًم
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سْمُتؿْ  َوإَِذا)  شَمَٕم٤ممَم  اهللَِّىم٤مل   َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  وَمَٚمْٞمَس  إَْرضِ  ذِم  رَضَ

وا ـَ  شَمْ٘مٍُمُ اَلةِ  ُِم ـَ  َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمُتؿْ  إِنْ  اًمّمَّ ِذي ـَ  إِنَّ  يَمَٗمُروا اًمَّ  اًْمَٙم٤مومِِري

ا ًَمُٙمؿْ  يَم٤مُٟمقا اَلةَ  هَلُؿُ  وَم٠َمىَمْٛم٧َم  ومِٞمِٝمؿْ  يُمٜم٧َْم  َوإَِذا*  ُُمٌِٞمٜم٤ًم قَمُدوا  وَمْٚمَتُ٘مؿْ  اًمّمَّ

ـْ  وَمْٚمَٞمُٙمقُٟمقا ؾَمَجُدوا وَم٢مَِذا َأؾْمٚمَِحَتُٝمؿْ  َوًْمَٞم٠ْمظُمُذوا َُمَٕمَؽ  ُِمٜمُْٝمؿْ  ـَم٤مِئَٗم٦مٌ   ُِم

ْ  ُأظْمَرى ـَم٤مِئَٗم٦مٌ  َوًْمَت٠ْمِت  َوَراِئُٙمؿْ   َوًْمَٞم٠ْمظُمُذوا َُمَٕمَؽ  وَمْٚمُٞمَّمٚمُّقا ُيَّمٚمُّقا َل

ـَ  َودَّ  َوَأؾْمٚمَِحَتُٝمؿْ  طِمْذَرُهؿْ  ِذي ـْ  شَمْٖمُٗمُٚمقنَ  ًَمقْ  يَمَٗمُروا اًمَّ  َأؾْمٚمَِحتُِٙمؿْ  قَم

 ؾمقرة اًمٜم٤ًمء  .أي٦م. .َواطِمَدةً  َُمْٞمَٚم٦مً  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  وَمَٞمِٛمٞمُٚمقنَ  َٕمتُِٙمؿْ َوَأُْمتِ 

 وقمغم اخلقف صالة ذم اًم٘مٍم ُمنموقمٞم٦م قمغم اؿمتٛمٚمت٤م أيت٤من

 أنَّ  وُمٗمٝمقُمف ، ؾم٤مومرشمؿ أي .( رضسمتؿ وإذا)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٕمٜمك .يمٞمٗمٞمتٝم٤م

 ومٛمٗمٝمقُمف .( ظمٗمتؿ إن: )  ىمقًمف وأُم٤م .يمذًمؽ وهق سم٤مًمًٗمر خمتٌص  اًم٘مٍم

 .أيْم٤مً  سم٤مخلقف اًم٘مٍم اظمتّم٤مص

 ومذيمر ذًمؽ قمـ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اًمّمح٤ميب أُمٞم٦م سمـ يٕمغم ؾم٠مل وىمد

 قمٚمٞمٙمؿ هب٤م اهلل شمّمدق صدىم٦م : وم٘م٤مل ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مل أٟمف

 .اًمًٜم٦م سمٌٞم٤من إُمـ ذم اًم٘مٍم ومث٧ٌم ، ُمًٚمؿ أظمرضمف .صدىمتف وم٤مىمٌٚمقا

 .احلرض دم اخلقف صالة دم واختؾػ

 .افبوؿقن وأجوزه. أيْم٤مً  سم٤معمٗمٝمقم اً أظمذ ادوجشقن ابـ ومٛمٜمٕمف

 دم يقشػ أبق سمٛمٗمٝمقُمف أظمذ وم٘مد ( ومٞمٝمؿ يمٜم٧م وإذا: )  ىمقًمف وأُم٤م

 وإبراهقؿ أصحوبف مـ افؾمفمي زيود بـ واحلسـ ظـف افروايتغ إحدى
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 .افشوؾعل صوحى ادزين ظـ وحؽل , ظؾقي بـ

،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد ذًمؽ ومٕمؾ قمغم افصحوبي بنمجوع قمٚمٞمٝمؿ واطمت٩م

 ذًمؽ قمغم ُم٘مدم ُمٜمٓمقىمف ومٕمٛمقم .أصكم رأيتٛمقين يمام قاصٚمّ  : ملسو هيلع هللا ىلص وسم٘مقًمف

  .اعمٗمٝمقم

 احلٙمؿ ًمٌٞم٤من ورد إٟمام ومٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص يمقٟمف طْذ :  وهمػمه اًمٕمريب اسمـ وىم٤مل

 صمؿ .اًم٘مقل ُمـ أووح ًمٙمقٟمف سمٗمٕمٚمؽ هلؿ سملم:  واًمت٘مدير ، ًمقضمقده ٓ

 ، يم٤مًم٘مٍم اًمت٤ًموي قمغم ومٝمق اًمٕم٤ٌمدة قمغم ـمرأ قمذر يمؾ أنَّ  إصؾ إن

 اًمتخّمٞمص ي٘متيض ٓ وذًمؽ ، اًمٕمدو ُمـ احلذر ًمٌٞم٤من وردت واًمٙمٞمٗمٞم٦م

  .ىمقم دون سم٘مقم

 ًمف يٙمقن ٓ اًمتٕمٚمٞمؿ خمرج ظمرج إذا اًمنمط:  اعمٜمػم اًمزيـ وىم٤مل

 .( ظمٗمتؿ إن اًمّمالة ُمـ شم٘مٍموا أن)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يم٤مخلقف ُمٗمٝمقم

 صالة ّمغّم شمُ  ٓ:  ُمرة ىم٤مل ىمد يقؾمػ أسمق يم٤من:  اًمٓمح٤موي وىم٤مل

 ًمٗمْمؾ ُمٕمف صٚمقه٤م إٟمام اًمٜم٤مس أنَّ  وزقمؿ ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل سمٕمد اخلقف

 .ملسو هيلع هللا ىلص ُمٕمف اًمّمالة

 ؿمج٤مع سمـ حمٛمد يم٤من وىمد ، سمٌمء ًمٞمس قمٜمدٟم٤م اًم٘مقل وهذا:  ىم٤مل

 ُمـ أومْمؾ يم٤مٟم٧م وإن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمٚمػ اًمّمالة إنَّ :  وي٘مقل ٕمٞمٌفيَ 

 .همػمه ظمٚمػ اًمّمالة ي٘مٓمع ُم٤م ي٘مٓمٕمٝم٤م أٟمف إٓ َجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس ُمع اًمّمالة

 اٟمتٝمك

 ( ) .٧مٞمٚمّ ُص  صالة أول وسمٞم٤من،  اًمٜمزول ؾم٥ٌم وؾمٞم٠ميت
_______________ 

 .( 664) أيت سمرىمؿ  اٟمٔمر طمدي٨م ضم٤مسمر  (6)
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 الحديث المـائظ وثمانيظ
 رشقل بـو صذ  :  ؿول  اخلّطوب بـ ظؿر بـ اهلل ظبد ظـ - 257

 وضوئػيٌ ,  معف ضوئػيٌ  ؾؼومً,  أّيومف بعض دم اخلقف صالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

,  أخرون وجوء,  ذهبقا ثؿّ ,  رـعيً  معف بوفذيـ ؾصذ  ,  افعدوّ  بنزاء

 ( ).رـعيً ,  رـعيً  افّطوئػتون وؿضً,  رـعيً  هبؿ ؾصذ  

 

 ُمع همزوت "وًمٚمٌخ٤مري  ( أّيومف بعض دم اخلقف صالة : ) ؿقفف

 ، ٟمجدٍ  ضمٝم٦م:  أي .اعمقطّمدة وومتح اًم٘م٤مف سمٙمن " ٟمجدٍ  ؾٌَ ىمِ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 .اًمٕمرب سمالد ُمـ ارشمٗمع ُم٤م يمّؾ  وٟمجدٌ 

 ( ) اًمّرىم٤مع ذات همزوة قمغم اًمٙمالم ذم اًمٖمزوة هذه سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت

:  اًمّّمح٤مح ص٤مطم٥م ىم٤مل ، سم٤مًمّزاي ( افعدوّ  بنزاء ػيٌ وضوئ: ) ؿقفف 

 أصٚمف أنّ  ئمٝمر واًمذي .سم٤مًمقاو ٓ ممدودةٍ  هبٛمزةٍ  يٕمٜمل ، آزي٧م ي٘م٤مل

  .واواً  وم٘مٚم٧ٌم اهلٛمزة

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مم ، هلؿ ومّم٤مومٗمٜم٤م ، اًمٕمدو ومقازيٜم٤م: وًمٚمٌخ٤مري 

:  ىمقًمف .اًمٕمدو قمغم ـم٤مئٗم٦م وأىمٌٚم٧م،  شمّمكم ُمٕمف ـم٤مئٗم٦م وم٘م٤مُم٧م ، ًمٜم٤م ُيّمكمِّ 

 .سمٜم٤م أو ٕضمٚمٜم٤م أي ." ًمٜم٤م ومّمغمَّ  " ًمفىمقو، ىم٤مسمٚمٜم٤م  أي .زايسم٤مًم ( ومقازيٜم٤م) 

_______________ 
ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري (  304) وُمًٚمؿ (  0433،  0430،  433) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .قمـ ؾم٤مل قمـ أسمٞمف

) واًمٌخ٤مري ، ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم (  304) وُمًٚمؿ (  436) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري      

 .ٟمحقه .ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ يمالمه٤م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر(  3626

 اٟمٔمر طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م اًمذي سمٕمده   (6)
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 اهلل رؾمقل وريمع "وًمٚمٌخ٤مري  ( رـعيً  معف بوفذيـ ؾصذ  : ) ؿقفف 

 ." ؾمجدشملم وؾمجد ُمٕمف سمٛمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 لَ  اًمتل اًمٓم٤مئٗم٦م ُمٙم٤من اٟمٍمومقا صمؿ "وًمٚمٌخ٤مري ( ثؿ ذهبقا : ) ؿقفف 

قمـ ؿمٕمٞم٥م  سم٘مّٞم٦م رواي٦م ذم سمف حوّس  ، ُمٙم٤مهنؿ ذم وم٘م٤مُمقا:  أي " شمّمؾ

 .رواه اًمٜم٤ًمئل .قمـ اًمزهري

 ُمٙم٤من اؾمت٠مظمروا صمؿّ  " قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومعٍ  قمـ "اعمقـّم٠م" ذم وعم٤مًمٍؽ 

 .أيْم٤مً  ٌخ٤مرياًم قمٜمدهق و ." يًٚمٛمقن وٓ يّّمٚمقا لَ  اًمذيـ

 ، ومج٤مءوا "وًمٚمٌخ٤مري  ( رـعيً  هبؿ ؾصذ  ,  أخرون وجوء: ) ؿقفف 

 اًمّرّزاق قمٌد زاد،  " ؾمجدشملم وؾمجد ٕم٦مريم هبؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومريمع

 " ىمقًمف وذم،  " اًمّّمٌح صالة ٟمّمػ ُمثؾ " اًمّزهرّي  قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ

 همػم يم٤مٟم٧م اعمذيمقرة اًمّّمالة أنّ  إمم إؿم٤مرة ." اًمّّمٌح صالة ٟمّمػ ُمثؾ

 .اًمٕمٍم يم٤مٟم٧م أهّن٤م قمغم يدّل  ُم٤م ضم٤مءو ، رسم٤مقمّٞم٦م ومٝمل هذا ومٕمغم ، اًمّّمٌح

 ُمـ ًمٙمؾ   اًم٘مراءة ُمـ ومٞمٝم٤م سمدّ  ٓ عم٘مْمّٞم٦ما اًمّريمٕم٦م أنّ  قمغم دًمٞمٌؾ  وومٞمف

 .اًم٘مراءة شمرك ًمٚمّث٤مٟمٞم٦م أضم٤مز عمـ ظمالوم٤مً  اًمّٓم٤مئٗمتلم

 يمّؾ  وم٘م٤مم "وًمٚمٌخ٤مري  ( رـعيً ,  رـعيً  افّطوئػتون وؿضً : ) ؿقفف

 قمغم ٓ إداء ُمٕمٜمك قمغم ومٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء وًمٗمظ " ًمٜمٗمًف ومريمع ُمٜمٝمؿ واطمدٍ 

 .آصٓمالطمّل  اًم٘مْم٤مء ُمٕمٜمك

 .هذا ذم قمٛمر اسمـ قمـ اًمّٓمرق ختتٚمػ ولَ 

 .واطمدةٍ  طم٤مًم٦مٍ  ذم ٕٟمٗمًٝمؿ أمتّقا أهّنؿ وطوهره

 .اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ اًمّراضمح وهق .اًمّتٕم٤مىم٥م قمغم أمتّقا أهّنؿ:  وحيتؿؾ
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  .وطمده اإلُم٤مم وإومراد ، اعمٓمٚمقسم٦م احلراؾم٦م شمْمٞمٞمع ومٞمًتٚمزم وإَّٓ 

 صمؿّ  " وًمٗمٔمف.  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ داود أسمق رواه ُم٤م ويرضّمحف

 صمؿّ  ريمٕم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ وم٘مْمقا .اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّٓم٤مئٗم٦م:  أي .ه١مٓء موم٘م٤م،  ؿؾمٚمَّ 

،  ريمٕم٦مً  ٕٟمٗمًٝمؿ ومّمٚمقا ُم٘م٤مُمٝمؿ إمم أوًمئؽ ورضمع،  ذهٌقا صمؿّ  ، ٛمقاؾمٚمَّ 

  ." ؾمٚمٛمقا صمؿّ 

 اًمّٓم٤مئٗم٦م أمت٧ّم صمؿّ ،  ريمٕمتٞمٝم٤م سملم ٧ْم اًمَ وَ  اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّٓم٤مئٗم٦م أنّ  وفم٤مهره

 .سمٕمده٤م إومم

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم أنّ ،  اًمٗم٘مف يمت٥م ُمـ ًمٖمػمه شمٌٕم٤مً  اًمّراومٕمّل  ذم ووىمع

 ، ريمٕم٦م وم٠ممتّقا إومم اًمّٓم٤مئٗم٦م وضم٤مءت،  شم٠مظّمرت اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّٓم٤مئٗم٦م أنّ  هذا

  ذم ذًمؽ قمغم ٟم٘مػ ولَ  ، وم٠ممتّقا اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّٓم٤مئٗم٦م وقم٤مدت شم٠مظّمروا صمؿّ 
ٍ
 رء

  .احلـػّقي أظمذ اًمٙمٞمٗمّٞم٦م وهبذه ، اًمّٓمرق ُمـ

 ، وإوزاظلّ  فىأص .ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم اًمتل اًمٙمٞمٗمّٞم٦م واظمت٤مر

 سمـ حيٞمك قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م ُمـ طمثٛم٦م أيب سمـ ؾمٝمؾ حلدي٨م اعمقاوم٘م٦م وهل

 .ؾمٕمٞمد

 ذم اًمٗمري٘ملم اؾمتقاء يِمؽمط ٓ أّٟمف قمغم " ـم٤مئٗم٦م " سم٘مقًمف واؾمتدل

 ، ذًمؽ ذم هب٤م اًمّث٘م٦م حيّمؾ حترس اًمتل شمٙمقن أن سمدّ  ٓ ًمٙمـ ، اًمٕمدد

 صمالصم٦م يم٤مٟمقا ومٚمق ، اًمقاطمد قمغم طمّتك واًم٘مٚمٞمؾ اًمٙمثػم قمغم شمٓمٚمؼ واًمّٓم٤مئٗم٦م

 صمؿّ  واطمدٌ  وحيرس .سمقاطمد ُيّمكمِّ  أن ٕطمدهؿ ضم٤مز اخلقف هلؿ ووىمع

 اًم٘مقل قمغم َج٤مقم٦م اخلقف صالة ذم يتّمّقر ُم٤م أىمّؾ  وهق ، أظمر ُيّمكمِّ 

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اجلامقم٦م سم٠مىمؾ
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 ّٕٟمف،  صمالصم٦مٍ  ُمـ أىمؾ ـم٤مئٗم٦مٍ  يمّؾ  شمٙمقن أن أيمره:  افّشوؾعلّ  ؿول ًمٙمـ

 ذح ذم اًمٜمّقوّي  ذيمره .( حتٝمؿٚمأؾم)  سم٘مقًمف اجلٛمع وٛمػم قمٚمٞمٝمؿ أقم٤مد

 وهمػمه ُمًٚمؿ

 سمقضمقهب٤م اًم٘مقل شمرضمٞمح قمغم سمؾ ، اجلامقم٦م أُمر قمٔمؿ قمغم سمف واؾمتدل

 لَ  ُمٜمٗمرداً  اُمرئ يمّؾ  صغمَّ  وًمق ، همػمه٤م ذم شمٖمتٗمر ٓ يمثػمةٍ  أُمقرٍ  ٓرشمٙم٤مب

 .ؽذًم ُمٕمٔمؿ إمم آطمتٞم٤مج ي٘مع

 .يمثػمة صٗم٤مت اخلقف صالة يمٞمٗمّٞم٦م ذم ورد وىمد

 قمغم قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم اًمقاردة اًمٙمٞمٗمّٞم٦م هذه اًمؼمّ  دقمٌ اسمـ ورضّمح

 ىمٌؾ صالشمف يتؿّ  ٓ اعم٠مُمقم أنّ  ذم .إصقل عمقاوم٘م٦مو اإلؾمٜم٤مد ًم٘مّقة همػمه٤م

 .إُم٤مُمف ؾمالم

 أهّي٤م ؾمٌٕم٦م أو أطم٤مدي٨م ؾمّت٦م اخلقف صالة ذم صم٧ٌم:  ىم٤مل أمحد وظـ

 ، أيت طمثٛم٦م أيب سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م شمرضمٞمح إمم وُم٤مل ، ضم٤مز اعمرء ومٕمؾ

 .افّشوؾعلّ  ضّمحفر ويمذا

 .واطمدٍ  وهمػم اًمّٓمؼمّي  ىم٤مل وسمف ، رء قمغم ؿمٞمئ٤مً  إشحوق خيؽم ولَ 

٤ٌّمن اسمـ ويمذا ، أوضمفٍ  صمامٟمٞم٦م دَ وَهَ ،  اعمٜمذر اسمـ ُمٜمٝمؿ  ."صحٞمحف" ذم طم

  .شم٤مؾمٕم٤مً  ادوز

  ذم وسمّٞمٜمٝم٤م ، وضمٝم٤مً  قمنم أرسمٕم٦م ومٞمٝم٤م صّح :  طمزم اسمـ وىم٤مل
ٍ
  .ُمٗمردٍ  ضمزء

 أصّحٝم٤م يمثػمة رواي٤مت ومٞمٝم٤م ضم٤مء : " اًم٘مٌس " ذم اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

  .يٌّٞمٜمٝم٤م ولَ  ، خمتٚمٗم٦م رواي٦م قمنم ؾمّت٦م

 .أيْم٤مً  يٌّٞمٜمٝم٤م ولَ  .ُمًٚمؿٍ  ذح ذم ٟمحقه اًمٜمّقوّي  وىم٤مل
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 وضمٝم٤مً  وزاد،  اًمؽّمُمذّي  ذح ذم اًمٗمْمؾ أسمق احل٤مومظ ؿمٞمخٜم٤م سمّٞمٜمٝم٤م وىمد

  .شمتداظمؾ أن يٛمٙمـ ًمٙمـ ، وضمٝم٤مً  قمنم ؾمٌٕم٦م ومّم٤مرت آظمر

 ، أيمثر سمٕمْمٝمؿ وسمٚمٖمٝم٤م ، صٗم٤مت ؾم٧ّم  ٤مصقهلأُ : ياهلد ص٤مطم٥م ىم٤مل

 ومٕمؾ ُمـ وضمٝم٤مً  ذًمؽ ضمٕمٚمقا ىمّّم٦مٍ  ذم اًمّرواة اظمتالف رأوا يمٚمام وه١مٓء

  .اٟمتٝمك .اًمّرواة اظمتالف ُمـ هق وإّٟمام ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

  .شمداظمٚمٝم٤م يٛمٙمـ:  سم٘مقًمف ؿمٞمخٜم٤م أؿم٤مر وإًمٞمف ، اعمٕمتٛمد هق وهذا

 .ُمّرات قمنم ه٤مالَّ ص ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ :  اعم٤مًمٙمّل  اًم٘مّّم٤مر اسمـ وطمٙمك

 .ُمّرة وقمنميـ أرسمٕم٤مً  صاله٤م:  اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

 ُمت٤ٌميٜم٦مٍ  سم٠مؿمٙم٤ملٍ  خمتٚمٗم٦مٍ  أّي٤ممٍ  ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ه٤مصالّ :  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

 قمغم ومٝمل ، ًمٚمحراؾم٦م وإسمٚمغ ًمٚمّّمالة إطمقط هق ُم٤م ومٞمٝم٤م يتحّرى

  .ٟمتٝمك ا .اعمٕمٜمك ُمّتٗم٘م٦م صقره٤م اظمتالف

 اًمنّمح هذا يتحّٛمؾ ٓ وومروعٌ  يمثػمةٌ  هل٤م شمٗم٤مصٞمؾ اًمٗم٘مف يمت٥م وذم

 .اعمًتٕم٤من واهلل .سمًٓمٝم٤م

  ذم ي٘مع لَ  :ؾوئـدٌة 
ٍ
 اخلقف صالة ذم اعمروّي٦م إطم٤مدي٨م ُمـ رء

 .ىمٍم يدظمٚمٝم٤م ٓ أّٟمف قمغم أمجعقا وؿد ، اعمٖمرب صالة ًمٙمٞمٗمّٞم٦م شمٕمّرض

 أو واطمدة واًمّث٤مٟمٞم٦م صمٜمتلم سم٤مٕومم ُيّمكمِّ  أن إومم هؾ واختؾػقا

 .؟ اًمٕمٙمس
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 ظ وتدطظالحديث المائ
 ظّؿـ جبرٍ  بـ خّقات بـ صوفح ظـ رومون بـ يزيد ظـ - 258

 ضوئػيً  أنّ :  اخلقف صالة,  افّرؿوع ذات صالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع صذ  

 ثبً ثؿّ ,  رـعيً  معف بوفذيـ ؾصذ  ,  افعدوّ  وجوه وضوئػيً ,  معف صّػً

 جوءتو,  افعدوّ  وجوه ؾصّػقا,  اككؾقا ثؿّ ,  ٕكػسفؿ وأَتّقا,  ؿوئامً 

,  جوفسوً  ثبً ثؿّ ,  بؼقً افتل افّرـعي هبؿ ؾصذ  ,  إخرى افّطوئػي

 ( ).هبؿ ؿشؾ   ثؿّ ,  ٕكػسفؿ وأَتّقا

هق شفؾ بـ ,  ملسو هيلع هللا ىلصافرجؾ افذي صذ  مع رشقل اهلل : ؿول ادصـ ػ 

 .أيب حثؿي

 

 .سمْمؿ اًمراء( ظـ يزيد بـ رومون : ) ؿقفف 

 اًمقاو وشمِمديد اعمٕمجٛم٦م اخل٤مء سمٗمتح ( خّقاٍت  بـ صوفح ظـ) :  ؿقفف

 .إٟمّم٤مرّي  اًمٜمّٕمامن سمـ ضمٌػم اسمـ:  أي .ُمثٜم٤ّمة وآظمره

 .اًمقاطمد احلدي٨م هذا إَّٓ  اًمٌخ٤مرّي  ذم ًمف ًمٞمس صم٘م٦م شم٤مسمٕمّل  وص٤مًمح

 أّول ضمٚمٞمؾ صح٤ميبّ  وهق ، اعمٗمرد إدب ذم اًمٌخ٤مرّي  ًمف أظمرج وأسمقه

 .أرسمٕملم ؾمٜم٦م سم٤معمديٜم٦م وُم٤مت،  أطمدٌ  ُمِم٤مهده

 ؟ يم٤مٟم٧م ُمتك ومٞمٝم٤م اختؾػ اًمٖمزوة هذه ( ؿوعافرّ  ذات صالة: ) ؿقفف 

_______________ 
قمـ حيٞمك سمـ حيٞمك (  336) ُمًٚمؿ ، قمـ ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد (  0433) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .يمالمه٤م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ يزيد سمـ روُم٤من سمف

ُمـ ـمرق قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد قمـ (  336) وُمًٚمؿ (  0436) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري      

ات قمـ ؾمٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م    .ص٤مًمح سمـ ظمقَّ
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  .سمذًمؽ شمًٛمٞمتٝم٤م ؾم٥ٌم ذم واختؾػ ،

 ًمذًمؽ ، واؾمتدلَّ  ظمٞمؼم سمٕمد يم٤مٟم٧م أهّن٤م إمم:  اًمٌخ٤مرّي  ضمٜمح وىمد

 ، ٟمٗمر ؾمت٦م وٟمحـ همزوة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع ظمرضمٜم٤م: سمحدي٨م أيب ُمقؾمك 

 أفمٗم٤مري وؾم٘مٓم٧م ، ىمدُم٤مي وٟم٘م٧ٌم ، أىمداُمٜم٤م ومٜم٘م٧ٌم ، ٟمٕمت٘مٌف سمٕمػم سمٞمٜمٜم٤م

 يمٜم٤م عم٤َِم ، اًمرىم٤مع ذات همزوة ٞم٧مومًٛمِّ  ، اخلرق أرضمٚمٜم٤م قمغم ٟمٚمػ ويمٜم٤م ،

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .أرضمٚمٜم٤م قمغم اخلرق ُمـ ٟمٕمّم٥م

 ُمـ ىمدم إّٟمام ُمقؾمك أسم٤م أنّ  ٞمفقمٚم واًمّدًمٞمؾ ، صحٞمح اؾمتدٓل وهق

 أسمق ىم٤مل " ـمقيؾ طمدي٨م ذم ومٗمل اًمٌخ٤مري .ظمٞمؼم ومتح سمٕمد احلٌِم٦م

 أنّ  صم٧ٌم .يمذًمؽ يم٤من ذاوإ " ظمٞمؼم اومتتح طملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومقاوم٘مٜم٤م:  ُمقؾمك

 .اًمّرىم٤مع ذات همزوة ؿمٝمد ُمقؾمك أسم٤م

 ذًمؽ شمٕمّٛمد هؾ أدري ومال،  ظمٞمؼم ؾىمٌْ اًمٌخ٤مري  ومذيمره٤م ذًمؽ وُمع

 اًمّرواة ُمـ ذًمؽ أنّ  أو .؟ ىمٌٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م أهّن٤م اعمٖم٤مزي ٕصح٤مب شمًٚمٞمامً 

  .؟ قمٜمف

 .خمتٚمٗمتلم ًمٖمزوشملم اؾمامً  اًمّرىم٤مع ذات شمٙمقن أن اطمتامل إمم إؿم٤مرة أو

 ؟ .اًمٌٞمٝم٘مّل  ًمٞمفإ أؿم٤مر يمام

 - ظمٞمؼم ىمٌؾ يم٤مٟم٧م سم٠مهّن٤م ضمزُمٝمؿ ُمع - اعمٖم٤مزي أصح٤مب أنّ  قمغم

 وىمٌؾ اًمٜمّْمػم سمٜمل سمٕمد أهّن٤م .إؾمح٤مق اسمـ ومٕمٜمد ، زُم٤مهن٤م ذم خمتٚمٗمقن

 .أرسمع ؾمٜم٦م اخلٜمدق

 ؿمٝمر اًمٜمّْمػم سمٜمل همزوة سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أىم٤مم:  إؾمح٤مق اسمـ ىم٤مل

 حم٤مرب سمٜمل يدير ٟمجداً  وهمزا - ؾمٜمتف ُمـ يٕمٜمل - َج٤مدى وسمٕمض رسمٞمع
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  .اًمّرىم٤مع ذات همزوة وهل ٟمخالً  ٟمزل طمّتك ، همٓمٗم٤من ُمـ صمٕمٚم٦ٌم وسمٜمل

٤ٌّمن واسمـ ؾمٕمد اسمـ وقمٜمد  .مخس ؾمٜم٦م اعمحّرم ذم يم٤مٟم٧م أهّن٤م .طم

 وهق ، واخلٜمدق ىمرئم٦م سمٜمل سمٕمد يم٤مٟم٧م سم٠مهّن٤م ومجزم .ُمٕمنم أسمق وأُّم٤م

 ذي ذم يم٤مٟم٧م ىمرئم٦م همزوة أنّ  ذيمرٟم٤م وىمد ، ٌخ٤مرياًم ًمّمٜمٞمع ُمقاومؼ

ٜم٦م آظمر ذم اًمّرىم٤مع ذات ومتٙمقن مخس ٜم٦مؾم اًم٘مٕمدة ًّ  .شمٚمٞمٝم٤م اًمتل وأّول اًم

 ًمٙمـ ، اًمّرىم٤مع ذات همزوة وىمقع سمت٘مديؿ ومجزم .قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك وأُّم٤م

 أطمد ىمٌؾ أو سمٕمده٤م أو سمدر ىمٌؾ يم٤مٟم٧م ٟمدري ٓ:  وم٘م٤مل ، وىمتٝم٤م ذم شمرّدد

 .سمٕمده٤م أو

 همزوه سمٕمد أهّن٤م سمف اجلزم يٜمٌٖمل اًمذي سمؾ ، ًمف طم٤مصؾ ٓ اًمؽّمّدد وهذا

 وىمد ، ذقم٧م شمٙمـ لَ  اخلٜمدق همزوة ذم اخلقف صالة ٕنّ  ، ىمرئم٦م سمٜمل

 سمٕمد شم٠مظّمره٤م قمغم ومدلَّ  اًمّرىم٤مع ذات همزوة ذم اخلقف صالة وىمقع صم٧ٌم

 .اخلٜمدق

 اًمّرىم٤مع ذات وؾمّٛمٞم٧م - ُمقؾمك أسمق ؿمٝمده٤م اًمتل اًمٖمزوة إنّ  ؿقؾ وىمد

 أسم٤م ٕنّ  ، اخلقف صالة ومٞمٝم٤م وىمٕم٧م اًمتل اًمّرىم٤مع ذات همزوة همػم -

 وىمٕم٧م اًمتل واًمٖمزوة " أٟمٗمس ؾمّت٦م يم٤مٟمقا إهّنؿ " روايتف ذم ىم٤مل كُمقؾم

 .ذًمؽ أوٕم٤مف ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن يم٤من اخلقف صالة ومٞمٝم٤م

 قمغم حمٛمقٌل  ُمقؾمك أسمق ذيمره اًمذي اًمٕمدد أنّ :  ذًمؽ قمـ واجلقاب

 ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع يم٤من ُمـ َجٞمع أراد أّٟمف ٓ .ُم٤مةاًمرّ  ُمـ ًمف ُمقاوم٘م٤مً  يم٤من ُمـ

 عم٤َِم" اًمّرىم٤مع ذات ّٛمٞم٧مؾُم  إهّن٤م ُمقؾمك أيب سم٘مقل أيْم٤مً  اًمّتٕمّدد قمغم واؾمتدل

 ."اخلرق ُمـ أرضمٚمٝمؿ ذم ًمّٗمقا
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 .هذا همػم أُمقراً  سمذًمؽ شمًٛمٞمتٝم٤م ذم ذيمروا اعمٖم٤مزي وأهؾ

 ، راي٤مهتؿ ومٞمٝم٤م رىّمٕمقا ٕهّنؿ سمذًمؽ ّٛمٞم٧مؾُم :  وهمػمه هِم٤مم اسمـ ىم٤مل

 إرض سمؾ:  وؿقؾ ، اًمّرىم٤مع ذات ًمف ي٘م٤مل اعمقوع سمذًمؽ سمِمجرٍ :  وؿقؾ

 ظمٞمٚمٝمؿ ٕنّ :  وؿقؾ ، اًمّرىم٤مع شمِمٌف أًمقان ذات يم٤مٟم٧م هب٤م ٟمزًمقا يم٤مٟمقا اًمتل

٤ٌّمن اسمـ ىم٤مًمف .وسمٞم٤مض ؾمقاد هب٤م يم٤من  .طم

 اسمـ ُمًتٜمد ًمٕمٚمف وهذا ، سم٘معٌ  ومٞمف هٜم٤مك سمجٌؾٍ  ّٛمٞم٧مؾُم :  اًمقاىمدّي  وىم٤مل

٤ٌّمن  .سمخٞمؾٍ  ضمٌٌؾ  شمّمّحػ ىمد ويٙمقن،  طم

٥ٌم همػم قمغم اّتػؼقا وم٘مد .وسم٤مجلٛمٚم٦م ًّ  ًمٙمـ ، ُمقؾمك أسمق ذيمره اًمذي اًم

ٝمٞمكمّ  رضّمح وىمد ، ًمٚمّتٕمّدد وٓزُم٤مً  اًمقاىمٕم٦م احّت٤مد ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  ذًمؽ ًمٞمس ًّ  اًم

٥ٌم ًّ  أن وحيتؿؾ:  ىم٤مل صمؿّ ،  اًمٜمّقوّي  ويمذًمؽ ، ُمقؾمك أسمق ذيمره اًمذي اًم

 .سم٤معمجٛمقع ّٛمٞم٧مؾُم  شمٙمقن

 اخلقف صالة ًمقىمقع اًمّرىم٤مع ذات ّٛمٞم٧مؾُم :  وم٘م٤مل،  اًمّداودّي  وأهمرب

  .ومٞمٝم٤م ةاًمّّمال ًمؽمىمٞمع سمذًمؽ ومًّٛمٞم٧م .ومٞمٝم٤م

 أهّنؿ إمم طمديثف ذم ُمقؾمك أسمق يتٕمّرض لَ  أّٟمف .اًمّتٕمّدد قمغم يدّل  ومم٤ّم

ـّ  ، قمدّواً  ًم٘مقا أهّنؿ وٓ اخلقف صالة صٚمقا  يدّل  ٓ اًمّذيمر قمدم وًمٙم

 إّٟمام ّٕٟمف،  ُمقؾمك أيب ٟمٔمػم ذًمؽ ذم هريرة أسم٤م وم٢منّ  ، اًمقىمقع قمدم قمغم

 ذم ذيمر وم٘مد ذًمؽ ُمعو ، سمخٞمؼم ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌّّل ،  وم٠مؾمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم ضم٤مء

 . ٟمجد همزوة ذم اخلقف صالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع صغمَّ  أّٟمف،  طمديثف

 اخلقف صالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع صغمَّ  أّٟمف ذيمر قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ويمذًمؽ

 سمٕمد اًمّرىم٤مع ذات ومتٙمقن،  اخلٜمدق ُمِم٤مهده أّول أنّ  شم٘مّدم وىمد ، سمٜمجدٍ 
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 .اخلٜمدق

 ُمع ؿمٝمد قمّٛمـ "وًمٚمٌخ٤مري (  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع صذ   ظّؿـ : ) ؿقفف

 ٕنّ  ، طمثٛم٦م أيب سمـ ؾمٝمؾ ٌٝمؿاعمُ  هذا اؾمؿ إنّ :  ؿقؾ ، " ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 قمـ ظمّقاٍت  سمـ ص٤مًمح قمـ اخلقف صالة طمدي٨م روى حمّٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 .اًمٌخ٤مرّي  رواي٦م ُمـ اًمّٔم٤مهر هق وهذا ، طمثٛم٦م أيب سمـ ؾمٝمؾ

ـّ   هذا روى أويس أسم٤م ٕنّ  ، ضمٌػم سمـ ظمّقات أسمقه أّٟمف اًمّراضمح وًمٙم

 سمـ ص٤مًمح قمـ:  وم٘م٤مل  -ومٞمف ُم٤مًمؽ ؿمٞمخ - روُم٤من سمـ يزيد قمـ احلدي٨م

 ، ـمري٘مف ُمـ " اًمّّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦م " ذم ُمٜمده اسمـ أظمرضمف . أسمٞمف قمـ ظمّقاٍت 

 سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف ويمذًمؽ

 .أسمٞمف قمـ ظمّقاٍت  سمـ ص٤مًمح قمـ حمّٛمد

 حمّ٘مؼ ّٟمفإ:  وىم٤مل . ضمٌػم سمـ ظمّقات سم٠مّٟمف . هتذيٌف ذم اًمٜمّقوّي  وضمزم

  .وهمػمه ُمًٚمؿ رواي٦م ُمـ

 رواي٦م ذم اًمّرىم٤مع ذات صالة إنّ :  وم٘م٤مل،  اًمٖمّزازمّ  ًمذًمؽ وؾمٌ٘مف:  ىمٚم٧م

 .ضمٌػم سمـ ظمّقات

 ، اًمٗم٘مف يمت٥م ذم هذا اؿمتٝمر:  اًمقضمٞمز ذح ذم اًمّراومٕمّل  وىم٤مل

 أيب سمـ ؾمٝمؾ قمـ ظمّقات سمـ ص٤مًمح رواي٦م احلدي٨م يمت٥م ذم واعمٜم٘مقل

 واًمد ظمّقات هق اعمٌٝمؿ ومٚمٕمؾ:  ىم٤مل .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع صغمَّ  وقمّٛمـ طمثٛم٦م

  .ص٤مًمح

  .اًمّتقومٞمؼ وسم٤مهلل .ذيمرهت٤م اًمتل ظمّقات رواي٦م قمغم ي٘مػ لَ  ويم٠مّٟمف:  ىمٚم٧م

 ومٚمذًمؽ .طمثٛم٦م أيب سمـ ؾمٝمؾ وُمـ أسمٞمف ُمـ ؾمٛمٕمف ص٤محل٤مً  أنّ :  وحيتؿؾ
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 إّٟمام اًمّرىم٤مع ذات يم٤مٟم٧م يمقهن٤م شمٕمٞملم أنّ  إَّٓ  ، أظمرى ٕمّٞمٜمفويُ  شم٤مرة ٌٝمٛمفيُ 

 ُمع ه٤مصالَّ  أّٟمف ؾمٝمؾ قمـ ص٤مًمح رواي٦م ذم وًمٞمس،  أسمٞمف قمـ روايتف ذم هق

 ذم يم٤من طمثٛم٦م أيب سمـ ؾمٝمؾ يٙمقن أن اؾمتٌٕم٤مد ُمـ ذاه ويٜمٗمع ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

ـّ   يروهي٤م ٓ أن ذًمؽ ُمـ يٚمزم ٓ وم٢مّٟمف ، اًمٖمزاة شمٚمؽ ذم خيرج ُمـ ؾم

 ُمع صغمَّ  اًمذي شمٗمًػم ي٘مقى ومٌٝمذا ، صح٤ميبّ  ُمرؾمؾ إّي٤مه٤م روايتف ومتٙمقن

 .أقمٚمؿ واهلل .سمخّقاٍت  ملسو هيلع هللا ىلص ّل اًمٜمٌّ

:  أي،  وسمْمّٛمٝم٤م اًمقاو سمٙمن وضم٤مه ( افعدوّ  وجوه وضوئػي: )  ؿقفف

 .ُم٘م٤مسمؾ

 هذه ( ٕكػسفؿ وأَتّقاؿوئاًم  ثبً ثؿّ ,  رـعي معف بوفتل ؾصذ  : )  ؿقفف

 ،( )اًمّريمٕم٤مت قمدد ذم ضم٤مسمرٍ  ذم طمدي٨م اًمتل اًمٙمٞمٗمّٞم٦م خت٤مًمػ اًمٙمٞمٗمّٞم٦م

٤ٌّمس اسمـ ذم طمدي٨م اًمتل اًمٙمٞمٗمّٞم٦م وشمقاومؼ  خت٤مًمٗمٝم٤م ًمٙمـ ، ذًمؽ ذم ( ) قم

 وذم ، أظمرى ريمٕم٦م ٕٟمٗمًٝم٤م اًمّٓم٤مئٗم٦م أمت٧ّم طمّتك ىم٤مئامً  صم٧ٌم ملسو هيلع هللا ىلص يمقٟمف ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمًالم ٛمقاؾمٚمَّ  طمّتك اًمّّمالة ذم اؾمتٛمّروا اجلٛمٞمع أنّ 

  .يمٞمٗمّٞم٤مت اخلقف صالة صٗم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ ورد وم٘مد

 .إطمقال اظمتالف قمغم افعؾامء بعض محؾفو

 .واًمّتخٞمػم اًمّتقؾّمع قمغم رونآخ ومحؾفو

_______________ 
 .ؿم٤مء اهللطمدي٨م ضم٤مسمر هق أشمـل سمٕمد هذا إن   (6)

، وىم٤مم  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مم اًمٜمٌل : ىم٤مل ( 433)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  .طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  (6)

وا ُمٕمف  وريمع وريمع ٟم٤مٌس ُمٜمٝمؿ ُمٕمف ، صمؿ ؾمجد وؾمجدوا ُمٕمف ، اًمٜم٤مس ُمٕمف ، ومٙمؼمَّ ويمؼمَّ

وأشم٧م اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى ، ، ، صمؿ ىم٤مم ًمٚمث٤مٟمٞم٦م ، وم٘م٤مم اًمذيـ ؾمجدوا وطمرؾمقا إظمقاهنؿ 

 .واًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ذم صالة ، وًمٙمـ حيرس سمٕمْمٝمؿ  سمٕمْم٤مً  ومريمٕمقا وؾمجدوا ُمٕمف ،
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 افّشوؾعلّ  واؾؼف،  اًمٙمٞمٗمّٞم٦م هذه شمرضمٞمح ُمـ موفؽ إفقف ذهى وُم٤م

 وًمٙمقهن٤م،  اعمخ٤مًمٗم٦م يمثرة ُمـ ًمًالُمتٝم٤م .شمرضمٞمحٝم٤م قمغم وداود وأمحد

  .قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم اًمتل اًمٙمٞمٗمّٞم٦م دمقيزهؿ ُمع ، احلرب ُٕمر أطمقط

،  ُمٜمًقظم٦م قمٛمر سمـا طمدي٨م ذم اًمتل اًمٙمٞمٗمّٞم٦م أنّ :  افّشوؾعلّ  ظـ ؼؾوكُ 

 ذم اًمتل اًمٙمٞمٗمّٞم٦م إضم٤مزة قمدم ادوفؽّقي يمالم وفم٤مهر .قمٜمف ذًمؽ يث٧ٌم ولَ 

 .قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 .واحدٍ  مقضعٍ  دم حثؿي أيب بـ شفؾ روايي ـقػّقي دم واختؾػقا

 سم٤مًمّريمٕم٦م اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّٓم٤مئٗم٦م شم٠ميت أن ىمٌؾ يًٚمؿ هؾ .اإلُم٤مم أنّ  وهق

 .؟ ُمٕمف قاٛمًمٞمًٚمّ  اًمّتِمّٝمد ذم يٜمتٔمره٤م أو؟ اًمّث٤مٟمٞم٦م

 ُمـ أطمدٍ  قمـ يرد لَ  أّٟمف،  طمزمٍ  اسمـ وزقمؿ ، ادوفؽّقي ؿول ؾبوّٕول

ٚمػ ًّ   .أقمٚمؿ واهلل .سمذًمؽ اًم٘مقل اًم

 هذا ذم اًمتل سم٤مًمٙمٞمٗمّٞم٦م أظمذوا طمٞم٨م .واحلـػّقي ادوفؽّقي تػّرق ولَ 

 .ٓ أم اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ذم اًمٕمدوّ  يٙمقن أن سملم احلدي٨م

 اًمٕمدوّ  أنّ  قمغم ؾمٝمؾٍ  طمدي٨م ومحٛمٚمقا .واجلؿفقر افّشوؾعلّ  وؾّرق

 .اًمّريمٕم٦م َجٞمع وطمده٤م ـم٤مئٗم٦مٍ  سمٙمؾ صغمَّ  ومٚمذًمؽ .اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م همػم ذم يم٤من

٤ٌّمسٍ  اسمـ طمدي٨م ذم ُم٤م ومٕمغم اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ذم اًمٕمدوّ  يم٤من إذا وأُّم٤م  أنّ ،  قم

 وطمرس صػ   ُمٕمف ؾمجد ؾمجد وم٢مذا ، هبؿ ويريمع سم٤مجلٛمٞمع رمحُي  اإلُم٤مم

  .إًمخ .صػ  

 سمٞمٜمٜم٤م قنـواعمنميم صّٗملم صّٗمٜم٤م " ضم٤مسمرٍ  طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿٍ  قمٜمد ووىمع

 ." اًم٘مٌٚم٦م وسملم
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ٝمٞمكمّ  وىم٤مل ًّ  .افّسجقح دم افعؾامء اختؾػ:  اًم

 .اًم٘مرآن سمٔم٤مهر أؿمٌف يم٤من سمام ُمٜمٝم٤م يٕمٛمؾ:  ضوئػيٌ  ؾؼوفً

 .ىمٌٚمف عم٤َِم اًمٜم٤ّمؾمخ وم٢مّٟمف ُمٜمٝم٤م إظمػم ـمٚم٥م ذم جيتٝمد:  ضوئػيٌ  وؿوفً

 .رواة وأقماله٤م ٟم٘مالً  سم٠مصّحٝم٤م ي١مظمذ:  ضوئػي وؿوفً

 أطمقال اظمتالف طم٤ًمب قمغم سمجٛمٞمٕمٝم٤م ي١مظمذ:  ضوئػي وفًوؿ

 .أقمٚمؿ واهلل ، ُم١مٟم٦مً  سم٠مينه٤م أظمذ اخلقف أؿمتدّ  وم٢مذا ، اخلقف

هق شفؾ بـ أيب  ملسو هيلع هللا ىلصافرجؾ افذي صذ  مع رشقل اهلل  : )ؿقفف 

،  قم٤مُمر:  وؿقؾ،  اهلل قمٌد واؾمٛمف .اعمثٜم٤ّمة وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح (حثؿي

 ، ؾم٤مقمدة سمـ قم٤مُمر واؾمٛمف .ضمّده ثٛم٦مطم وأسمق اهلل قمٌد أسمٞمف اؾمؿ:  وؿقؾ

 .اخلزرج سمـ احل٤مرث سمٜمل ُمـ أٟمّم٤مرّي  وهق

 إَّٓ ،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  زُمـ ذم صٖمػماً  يم٤من أّٟمف قمغم بوٕخبور افعؾؿ أهؾ اّتػؼ

 حت٧م سم٤ميع أّٟمف طمّدصمف أّٟمف،  ؾمٝمؾٍ  وًمد ُمـ رضمؾٍ  قمـ طم٤مشمؿ أيب اسمـ ذيمر ُم٤م

  .أطمدٍ  ًمٞمٚم٦م اًمّدًمٞمؾ ويم٤من،  سمدراً  إَّٓ  اعمِم٤مهد وؿمٝمد،  اًمِّمجرة

 اًمّّمٗم٦م هذه إنّ :  وىم٤مًمقا،  اعمٕمروم٦م أهؾ ُمـ َج٤مقم٦مٌ  هذا شمٕمّ٘م٥َم  وىمد

 سمذًمؽ ضمزم وممّـ ، ؾمٜملم صمامن اسمـ وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومامت هق وأُّم٤م ، ٕسمٞمف

٤ٌّمن واسمـ اًمّٓمؼمّي  ٙمـ واسمـ طم ًّ  .واطمد وهمػم اًم

 أن ويتٕملّم ،  ُمرؾمٚم٦م اخلقف صالة ًم٘مّّم٦م روايتف ومتٙمقن هذا وقمغم

 اخلقف صالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع ؿمٝمد ممّـ ظمّقاٍت  سمـ حص٤مًم ُمراد يٙمقن

 .أقمٚمؿ واهلل .شم٘مّدم يمام أسمقه أّٟمف ئمٝمر واًمذي ، همػمه
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 الحديث المائظ ورذرة
 مع صفدُت :  ؿول,   إكصوريّ  اهلل ظبد بـ جوبر ظـ - 259

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل خؾػ صّػغ ؾصػػـو اخلقف صالةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 عـرـ ثؿّ ,  مجقعوً  وـّزكو ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  ّز وـ,  افؼبؾي وبغ بقــو وافعدوّ 

 اكحدر ثؿّ ,  مجقعوً  ورؾعـو افّرـقع مـ رأشف رؾع ثؿّ ,  مجقعوً  ورـعـو

 ؾؾاّم ,  افعدوّ  كحر دم ادمّخر افّصّػ  وؿوم,  يؾقف افذي وافّصّػ  بوفّسجقد

 افّصّػ  اكحدر:  يؾقف افذي افّصّػ  وؿوم,  افّسجقد ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  ؿه

 افّصّػ  وتلّخر, ادمّخر افّصّػ  تؼّدم ثؿّ ,  وؿومقا , بوفّسجقد ادمّخر

 افّرـقع مـ رأشف رؾع ثؿّ ,  مجقعوً  ورـعـو ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  رـع ثؿّ ,  ادؼّدم

 ـون افذي - يؾقف افذي وافّصّػ ,  بوفّسجقد اكحدر ثؿّ ,  مجقعوً  ورؾعـو

 ؾؾاّم ,  افعدوّ  كحر دم ادمّخر افّصّػ  ؾؼوم - إوػ افّرـعي دم ممّخراً 

 ادمّخر افّصّػ  اكحدر , يؾقف افذي وافّصّػ  افّسجقد ملسو هيلع هللا ىلص  افـّبلّ  ؿه

 .مجقعوً  ؿـووشؾ   ملسو هيلع هللا ىلص ؿشؾ   ثؿّ ,  ؾسجدوا بوفّسجقد

 مسؾؿٌ  وذـره .بلمرائفؿ همٓء حرشؽؿ يصـع ـام:  جوبرٌ  ؿول

  ( ).بتاممف

 دم ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  مع اخلقف صالة صذ   وأّكف:  مـف ضرؾوً  افبخوريّ  وذـر

 .افّرؿوع ذات ؽزوة,  افّسوبعي افغزوة

 

_______________ 
 .ُمـ ـمريؼ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن قمـ قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر سمف(  333) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)

 .وؾمٞمذيمره اًمِم٤مرح .ُمـ ـمريؼ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر(  333) ورواه أيْم٤ًم      
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 اهلل قمٌد زم وىم٤مل: اًمٌخ٤مري  ىم٤مل ( مـف ضرؾوً  افبخوريّ  وذـر: ) ؿقفف 

 ، ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ اًم٘مٓم٤من قمٛمران أظمؼمٟم٤م ، رضم٤مء سمـ

 قمٌد ىم٤مل " وًمٖمػمه ، ذرّ  ٕيب يمذا "احلدي٨م . .  اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ

 اًمٖمداينّ  هق هذا رضم٤مء سمـ اهلل وقمٌد ." زم " ومٞمف ًمٞمس " رضم٤مء سمـ اهلل

 ومٚمؿ اعمّٙمّل  رضم٤مء سمـ اهلل قمٌد وأُّم٤م ، اًمٌخ٤مرّي  ُمٜمف ؾمٛمع ىمد .اًمٌٍمي

  .دريمفيُ 

٤ٌّمس أسمق وصٚمف وىمد اج اًمٕم  طمّدصمٜم٤م:  وم٘م٤مل اعمٌّقب "ُمًٜمده" ذم اًمّنّ

 اًم٘مّٓم٤من قمٛمرانو .ومذيمره .رضم٤مء سمـ اهلل قمٌد طمّدصمٜم٤م ه٤مؿمؿ سمـ ضمٕمٗمر

 .اؾمتِمٝم٤مداً  إَّٓ  اًمٌخ٤مرّي  ًمف خيرج لَ  سمٍمي  

اج زاد ( اخلقف صالة صذ  : ) ؿقفف   هبؿ صغمَّ  ، ريمٕم٤مٍت  أرسمع " اًمّنّ

 ُمـًمٚمٌخ٤مري و ." ريمٕمتلم هبؿ ومّمغمَّ  أوًمئؽ ضم٤مء صمؿّ  ذهٌقا صمؿّ  ريمٕمتلم

 يمّٚمف وذًمؽ .( ) ومٞمف سمزي٤مدةٍ  .هذا سمًٜمده يمثػمٍ  أيب سمـ حيٞمك قمـ آظمر وضمفٍ 

 قمغم اخلقف صالة يمرذ ومٞمف آظمر طمدي٨ٌم  وجل٤مسمرٍ  .اًمّرىم٤مع ذات همزوة ذم

 .أظمرى صٗم٦مٍ 

_______________ 
٘م٤ًم  "صحٞمحف"أورده اًمٌخ٤مري ذم  (6) حيٞمك سمـ أيب يمثػم طمدصمٜم٤م : وىم٤مل أسم٤من (  3602) ُمٕمٚمَّ

ا أشمٞمٜم٤م قمغم ؿمجرة سمذات اًمرىم٤مع ، وم٢مذ ملسو هيلع هللا ىلصيمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل : قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ ضم٤مسمر ، ىم٤مل 

ُمٕمٚمؼ سم٤مًمِمجرة  ملسو هيلع هللا ىلصوؾمٞمػ اًمٜمٌل  .، ومج٤مء رضمٌؾ ُمـ اعمنميملم ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمٜمٌل فمٚمٞمٚم٦م شمريمٜم٤مه٤م 

ده  .اهلل: ومٛمـ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمل ؟ ىم٤مل : ٓ ، ىم٤مل : خت٤مومٜمل ؟ ىم٤مل : ، وم٤مظمؽمـمف ، وم٘م٤مل  ومتٝمدَّ

، وأىمٞمٛم٧م اًمّمالة ، ومّمغمَّ سمٓم٤مئٗم٦م ريمٕمتلم ، صمؿ شم٠مظمروا ، وصغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصًمٜمٌل أصح٤مب ا

وَوَصٚمف ُمًٚمؿ  .أرسمع ، وًمٚم٘مقم ريمٕمت٤من ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى ريمٕمتلم ، ويم٤من ًمٚمٜمٌل 

  .قمـ أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ قمٗم٤من قمـ أسم٤من سمف(  330)

 .ملسو هيلع هللا ىلصىمّم٦م اًمرضمؾ ُمع رؾمقل اهلل  .وُم٘مّمقد اًمِم٤مرح سم٤مًمزي٤مدة 
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 قمغم ٟمٗمًف إمم اًمٌّمء إو٤موم٦م ُمـ هل ( افّسوبعي افغزوة دم: ) ؿقفف 

ٗمرة همزوة شم٘مديره طمذٌف  ومٞمف أو ، رأٍي  ًّ ٤مسمٕم٦م اًم ًّ  .اًم

ٜم٦م همزوة:  وهمػمه اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل ًّ ٤مسمٕم٦م اًم ًّ   .اهلجرة ُمـ:  أي .اًم

 أنّ  ذم ٟمّّم٤مً  اهذ ًمٙم٤من ُمراداً  يم٤من ًمق إذ ، ٟمٔمرٌ  اًمّت٘مدير هذا وذم:  ىمٚم٧م

 شمٙمّٚمػ إمم ٌخ٤مرياًم حيت٩م ولَ  ، ظمٞمؼم سمٕمد شم٠مظّمرت اًمّرىم٤مع ذات همزوة

  .ُمقؾمك أيب سم٘مّّم٦م ًمذًمؽ آؾمتدٓل

 شم٠ميٞمد .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  همزوات ُمـ همزوة ؾم٤مسمع أهّن٤م قمغم اًمّتٜمّمٞمص ذم .ٟمٕمؿ

 اًمٖمزوات اعمراد يم٤من إن وم٢مّٟمف ، ظمٞمؼم سمٕمد أهّن٤م ُمـ اًمٌخ٤مرّي  إًمٞمف ذه٥م عم٤َِم

٤مسمٕم٦م وم٢منّ  .ي٘م٤مشمؾ لَ  وإن ُمٓمٚم٘م٤مً  سمٜمٗمًف ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌّّل اًم ظمرج اًمتل ًّ  ُمٜمٝم٤م اًم

 ُم٤م يم٤من إَّٓ  .أطمدٍ  ىمٌؾ اًمّرىم٤مع ذات أنّ  إمم أطمدٌ  يذه٥م ولَ  ، أطمد ىمٌؾ شم٘مع

 .قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك شمرّدد ُمـ

 همزوة قمـ ُمت٠مظّمرة اخلقف صالة أنّ  قمغم مّتػؼقن ٕهّنؿ .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 اعمراد أنّ  ومتٕملّم ،  ىمرئم٦م سمٜمل سمٕمد اًمّرىم٤مع ذات شمٙمقن أن ومتٕملّم  ، اخلٜمدق

 واًمّث٤مًمث٦م أطمدٌ  واًمّث٤مٟمٞم٦م سمدر ُمٜمٝم٤م وإومم ، اًم٘مت٤مل ومٞمٝم٤م وىمع اًمتل اًمٖمزوات

٤مدؾم٦م اعمريًٞمع واخل٤مُم٦ًم ىمرئم٦م واًمّراسمٕم٦م اخلٜمدق ًّ  ُمـ ومٞمٚمزم ، ظمٞمؼم واًم

٤مسمٕم٦م أهّن٤م قمغم ًمٚمّتٜمّمٞمص ظمٞمؼم سمٕمد اًمّرىم٤مع ذات شمٙمقن أن هذا ًّ  ، اًم

 .اعمٖم٤مزي قمدد ٓ اًمقىمٕم٦م شم٤مريخ وم٤معمراد

ٜم٦م إرادة إمم أىمرب اًمٕم٤ٌمرة وهذه ًّ  قمٜمد وىمٕم٧م اًمتل اًمٕم٤ٌمرة ُمـ اًم

٤مسمٕم٦م ذم اخلقف صالة ويم٤مٟم٧م " سمٚمٗمظ أمحد ًّ  يٙمقن أن يّمّح  وم٢مّٟمف " اًم

٤مسمٕم٦م اًمٖمزوة ذم اًمّت٘مدير ًّ ٜم٦م همزوة ذم يّمّح  يمام .اًم ًّ ٤مسمٕم٦م اًم ًّ  .اًم
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 اًمزسمػم أيب قمـ هِم٤مم طمدصمٜم٤م:  ( ) ُمٕم٤مذ وىم٤مل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري  :تؽؿقٌؾ 

 . " اخلقف صالة ومذيمر ، سمٜمخؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع يمٜم٤م:  ىم٤مل ، ضم٤مسمر قمـ

 ضم٤مسمر رواي٤مت أنَّ  إمم اإلؿم٤مرة همروف ٕنَّ  ، ٘م٤مً ُمٕمٚمَّ  خمتٍماً  أورده

 ذات همزوة هل اخلقف صالة ومٞمٝم٤م وىمٕم٧م اًمتل اًمٖمزوة أنَّ  قمغم ُمتٗم٘م٦م

 .اًمرىم٤مع

 قمغم شمدلُّ  هذه اًمزسمػم أيب قمـ هِم٤مم رواي٦م ؾمٞم٤مق ٕنَّ  ، ٟمٔمرٌ  ومٞمف ًمٙمـ

 قمٜمد احلدي٨م هذا ذم أنَّ  ذًمؽ وسمٞم٤من،  أظمرى همزوة ذم آظمر طمدي٨م أٟمف

 هل صالة هلؿ وم٢منَّ  دقمقهؿ:  ىم٤مًمقا،  اعمنميملم أنَّ  " وهمػمه اًمٓمٞم٤مًمز

 سم٠مصح٤مسمف ومّمغمَّ ،  وم٠مظمؼمه ضمؼميؾ ومٜمزل:  ىم٤مل،  أسمٜم٤مئٝمؿ ُمـ إًمٞمٝمؿ أطم٥م

 إٟمام اًم٘مّم٦م وهذه ، اخلقف صالة صٗم٦م ومذيمر " صٗملم وصٗمٝمؿ .اًمٕمٍم

 .قمًٗم٤من همزوة ذم له

 أيب قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ زهػم ـمريؼ ُمـ احلدي٨م هذا ُمًٚمؿ أظمرج وىمد

،  اًمرىم٤مع ذات ذم حم٤مرب ًمٖمزوة اًم٘مّم٦م هذه ُمٖم٤ميرة قمغم يدل سمٚمٗمظٍ  اًمزسمػم

 وم٘م٤مشمٚمقٟم٤م،  ضمٝمٞمٜم٦م ُمـ ىمقُم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع همزوٟم٤م:  ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ وًمٗمٔمف

 ُمٞمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ ٚمٜم٤مُمِ  قًم اعمنميمقن:  ىم٤مل اًمٔمٝمر صٚمٞمٜم٤م أنْ  ومٚمامَّ ،  ؿمديداً  ىمت٤مًٓ 

_______________ 
يمذا ( وىم٤مل ُمٕم٤مذ طمدصمٜم٤م هِم٤مم ) ىمقًمف ( :  663/ 2)  "اًمٗمتح"ر ذم ىم٤مل اسمـ طمج (6)

وومٞمف رد  قمغم أيب ٟمٕمٞمؿ ، ُمٕم٤مذ سمـ هِم٤مم طمدصمٜم٤م هِم٤مم : وىم٤مل ، وقمٜمد اًمٜمًٗمل  .ًمأليمثر

وُمٕم٤مذ سمـ هِم٤مم صم٘م٦م ، وَُمـ شمٌِٕمف ذم اجلزم سم٠منَّ ُمٕم٤مذًا هذا هق اسمـ ومْم٤مًم٦م ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري 

ـُ قمٚمٞم٦م قمـ ، ص٤مطم٥م همرائ٥م  أظمرضمف اًمٓمؼمي  .وهق اًمدؾمتقائل .أسمٞمف هِم٤مموىمد شم٤مسمٕمف اسم

قمـ هِم٤مم قمـ أيب  "ُمًٜمده"ويمذًمؽ أظمرضمف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم ،  "شمٗمًػمه  "ذم 

أظمرضمف اًمٓمؼمي قمـ سُمٜمدار قمـ ُمٕم٤مذ سمـ  .وعمٕم٤مذ سمـ هِم٤مم قمـ أسمٞمف ومٞمف إؾمٜم٤مد آظمر .اًمزسمػم

 اٟمتٝمك .هِم٤مم قمـ أسمٞمف قمـ ىمت٤مدة قمـ ؾمٚمٞمامن اًمٞمِمٙمري قمـ ضم٤مسمر
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:  وىم٤مًمقا:  ىم٤مل،  سمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  ضمؼميُؾ  ظمؼموم٠مَ ،  ٕومٔمٕمٜم٤مهؿ واطمدة

 .احلدي٨م ومذيمر .إوٓد ُمـ إًمٞمٝمؿ أطم٥مُّ  هل صالة ؾمت٠مشمٞمٝمؿ

 سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًمئلو حفوصحَّ  واًمؽمُمذي أمحد وروى

،  وقمًٗم٤من ٤منجٜمو سملم ٟمزل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنَّ ،  هريرة أيب قمـ ؿم٘مٞمؼ

 ومذيمر " أسمٜم٤مئٝمؿ ُمـ إًمٞمٝمؿ أطم٥م هل صالة هل١مٓء إن:  اعمنميمقن وم٘م٤مل

 .اخلقف ًمّمالة ضمؼميؾ ٟمزول ذم احلدي٨م

 أيب طمدي٨م ُمـ طم٤ٌمن سمـا حفوصحَّ  اًمًٜمـ وأصح٤مب أمحد وروى

 وقمغم،  اًمٔمٝمر سمٜم٤م ومّمغمَّ  سمٕمًٗم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع يمٜم٤م:  ىم٤مل اًمزرىمل قمٞم٤مش

 صمؿ،  همٗمٚم٦م ُمٜمٝمؿ ٜم٤مأصٌ ًم٘مد:  وم٘م٤مًمقا،  اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد يقُمئذ اعمنميملم

 .وأسمٜم٤مئٝمؿ أُمقاهلؿ ُمـ إًمٞمٝمؿ أطم٥م هل هذه سمٕمد صالة هلؿ إن:  ىم٤مل

 ومٗمرىمٜم٤م .اًمٕمٍم سمٜم٤م ومّمغمَّ ،  واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اخلقف صالة ومٜمزًم٧م

،  ضم٤مسمر قمـ اًمزسمػم أيب قمـ زهػم رواي٦م ٟمحق وؾمٞم٤مىمف " احلدي٨م ومرىمتلم

 .اًم٘مّم٦م احت٤مد ذم فم٤مهر وهق

 اًمٜمٌل ظمرج ٤معَمَّ :  ىم٤مل اًمقًمٞمد ـسم ظم٤مًمد طمدي٨م ُمـ اًمقاىمدي روى وىمد

 ومّمغمَّ ،  ًمف وشمٕمرو٧م سم٢مزائف ومقىمٗم٧م،  سمٕمًٗم٤من ًم٘مٞمتف احلديٌٞم٦م إمم  ملسو هيلع هللا ىلص

 ٟمٌٞمف اهلل وم٠مـمٚمع،  ًمٜم٤م يٕمزم ومٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ٟمٖمػم أن ومٝمٛمٛمٜم٤م اًمٔمٝمر سم٠مصح٤مسمف

 وهق " احلدي٨م .اخلقف صالة اًمٕمٍم سم٠مصح٤مسمف ومّمغمَّ ،  ذًمؽ قمغم

 سمذات اخلقف صالة همػم سمٕمًٗم٤من اخلقف صالة أنَّ  ىمررشمف ومٞمام فم٤مهر

 .ُمٕم٤مً  اًم٘مّمتلم روى ضم٤مسمراً  وأنَّ ،  اًمرىم٤مع

 ؾمٚمٛم٦م أيب رواي٦م وأُم٤م،  قمًٗم٤من ىمّم٦م ومٗمل قمٜمف اًمزسمػم أيب رواي٦م وم٠مُم٤م
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 .اًمرىم٤مع ذات همزوة ومٗمل .قمٜمف اعمٍمي ُمقؾمك وأيب يمٞم٤ًمن سمـ ووه٥م

 .وصمٕمٚم٦ٌم حم٤مرب همزوة وهل

 ذم يم٤مٟم٧مو،  قمًٗم٤من ذم اخلقف صالة ٞم٧مٚمّ ُص  ُم٤م أول أنَّ  رشم٘مرَّ  وإذا

 صالة صٚمٞم٧م وىمد - وىمرئم٦م اخلٜمدق سمٕمد وهل - احلديٌٞم٦م قمٛمرة

 قمـ ره٤مشم٠مظمُّ  ومتٕملمَّ  - قمًٗم٤من سمٕمد وهل - اًمرىم٤مع ذات همزوة ذم اخلقف

 ظمٞمؼم سمٕمد سم٠مهن٤م اًم٘مقُل  ومٞم٘مقى،  أيْم٤مً  احلديٌٞم٦م وقمـ ىمرئم٦م وقمـ اخلٜمدق

 .احلديٌٞم٦م ُمـ اًمرضمقع قم٘م٥م يم٤مٟم٧م ظمٞمؼم همزوة ٕنَّ ، 

 همٚمط ومٝمق .اًمٖمزوات آظمر اًمرىم٤مع ذات همزوة إن : اًمٖمزازم ىمقل وأُم٤م

 .إٟمٙم٤مره ذم اًمّمالح سمـا سم٤مًمغ وىمد .واوح

 ومٞمٝم٤م ٞم٧مٚمّ ُص  همزوة آظمر أراد ًمٕمٚمف:  ًمٚمٖمزازم اٟمتٍم ُمـ سمٕمض وىم٤مل

 .اخلقف صالة

 وصححف واًمٜم٤ًمئل داود أسمق أظمرضمف عم٤َِم .أيْم٤مً  ُمردودٌ  اٟمتّم٤مر وهذا

 .اخلقف صالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع صغمَّ  أٟمف،  سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ طم٤ٌمن سمـ

 همزوة سمٕمد وذًمؽ،  بوتػوق اًمٓم٤مئػ همزوة ذم سمٙمرة أسمق أؾمٚمؿ وإٟمام

 .٤مئدةاًمٗم ًمتٙمٛمؾ اؾمتٓمراداً  هذا ذيمرت وإٟمام ، ىمٓمٕم٤مً  اًمرىم٤مع ذات
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 اجلنائز كتاب

 
 .ًمٖمت٤من واًمٙمن سم٤مًمٗمتح ضمٜم٤مزة َجع .همػم ٓ اجلٞمؿ سمٗمتح:  اجلٜم٤مئز

 ًمٚمٜمٕمش ٙمنسم٤مًم:  وؿقؾ،  أومّمح اًمٙمن:  وَج٤مقم٦م ىمتٞم٦ٌم سمـا ىم٤مل

 .اعمٞم٧م قمٚمٞمف يم٤من إذا إٓ ٟمٕمٌش  ي٘م٤مل ٓ:  وىم٤مًمقا،  ًمٚمٛمٞم٧م وسم٤مًمٗمتح

 

 واًمزيم٤مة اًمّمالة سملم اجلٜم٤مئز يمت٤مب وهمػمه ٌخ٤مرياًم أورد : تـبقف

 ذًمؽ وهمػم وشمٙمٗملم همًؾ ُمـ سم٤معمٞم٧م يٗمٕمؾ اًمذي وٕنَّ  .هبام ٘مٝم٤مًمتٕمٚمّ 

 وٓ،  اباًمٕمذ ُمـ سم٤مًمٜمج٤مة ًمف اًمدقم٤مء وم٤مئدة ُمـ ومٞمٝم٤م ٤معمِ  قمٚمٞمف اًمّمالة فأمهّ 

 .ومٞمف ؾمٞمدومـ اًمذي اًم٘مؼم قمذاب ؾمٞمام
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 الحديث األول
 افققم دم افـّجويش   ملسو هيلع هللا ىلص افـّبل   كعَ كَ :  ؿول,   هريرة أيب ظـ - 260

  ( ).أربعوً  وـّز ,  هبؿ ؾصػ  ,  صذ  ادُْ  إػ هبؿ خرجو,  ؾقف موت افذي

 

اًمرضمؾ يٜمٕمك إمم  "شمرضمؿ قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري (  ملسو هيلع هللا ىلص افـّبل   كعك: ) ؿقفف 

 ."ؾ اعمٞم٧م سمٜمٗمًفأه

 ًمٞمس اًمٜمّٕمل أنّ  إمم اإلؿم٤مرة اًمؽّمَج٦م هذه ووم٤مئدة:  رؿمٞمد اسمـ ىم٤مل

 ومٙم٤مٟمقا،  يّمٜمٕمقٟمف اجل٤مهٚمّٞم٦م أهؾ يم٤من قماّم  هنل وإّٟمام ، يمّٚمف ممٜمققم٤مً 

  .وإؾمقاق اًمّدور أسمقاب قمغم اعمّٞم٧م ُمقت سمخؼم يٕمٚمـ ُمـ يرؾمٚمقن

 سمٛمقت ٤مساًمٜمّ  إقمالم هق اًمذي اًمٜمّٕمل أنّ  ُمراده:  اعمراسمط اسمـ وىم٤مل

 ًمٙمـ ، أهٚمف قمغم واعمّم٤مئ٥م اًمٙمرب إدظم٤مل ومٞمف يم٤من وإن ُم٤ٌمح ىمريٌٝمؿ

 اعم٤ٌمدرة ُمـ ذًمؽ ُمٕمروم٦م قمغم يؽمشّم٥م عم٤َِم َّج٦م ُمّم٤مًمح اعمٗمًدة شمٚمؽ ذم

 وآؾمتٖمٗم٤مر ًمف واًمّدقم٤مء قمٚمٞمف واًمّّمالة أُمره وهتٞمئ٦م ضمٜم٤مزشمف ًمِمٝمقد

  .إطمٙم٤مم ُمـ ذًمؽ قمغم يؽمشّم٥م وُم٤م،  وص٤مي٤مه وشمٜمٗمٞمذ

 قمـ ٚمّٞم٦مقمُ  اسمـ أظمؼمٟم٤م:  ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وم٘م٤مل،  ٤مهٚمّٞم٦ماجل ٟمٕمل وأُّم٤م

 .ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ اًمٜمّٕمل يٙمرهقن أيم٤مٟمقا:  إلسمراهٞمؿ ىمٚم٧م:  ىم٤مل قمقن اسمـ

 ذم ص٤مح صمؿّ  داسّم٦م رضمٌؾ  ريم٥م اًمّرضمؾ شمقذّم  إذا يم٤مٟمقا:  قمقن اسمـ ىم٤مل

  .ومالٟم٤مً  أٟمٕمل:  اًمٜم٤ّمس

_______________ 
) وُمًٚمؿ (  0223،  0222،  6623،  6620،  6666،  6633) اًمٌخ٤مري أظمرضمف  (6)

  .ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وأيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة (  466
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 ن١مذِ يُ  أن سم٠مؾم٤مً  أقمٚمؿ ٓ:  ؾمػميـ اسمـ ىم٤مل:  ىم٤مل قمقن اسمـ إمم وسمف

  .ومحٞمٛمف صدي٘مف اًمّرضمؾ

 .ومال ذًمؽ قمغم زاد وم٢من ، ٙمرهيُ  ٓ سمذًمؽ اإلقمالم حمض أنّ  .وطم٤مصٚمف

 ًمف ُم٤مت ذاإ حذيػي يم٤من طمّتك ذًمؽ ذم يِمّدد افّسؾػ بعض يم٤من وىمد

 إيّن  ، ٟمٕمٞم٤مً  يٙمقن أن أظم٤مف إيّن  ، أطمداً  سمف شم١مذٟمقا ٓ:  ي٘مقل،  اعمّٞم٧م

 أظمرضمف .اًمٜمّٕمل قمـ يٜمٝمك،  ه٤مشملم سم٠مذينَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 .طمًـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُم٤مضمف واسمـ اًمؽّمُمذّي 

 : حوٓت ثالث إطم٤مدي٨م جمٛمقع ُمـ ي١مظمذ:  اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مل

 .ؾمٜم٦ّم ومٝمذا ، اًمّّمالح وأهؾ وإصح٤مب إهؾ إقمالم:  إوػ

 .شمٙمره ومٝمذه،  ًمٚمٛمٗم٤مظمرة احلٗمؾ دقمقة:  افّثوكقي

  .حيرم ومٝمذا،  ذًمؽ وٟمحق يم٤مًمٜمّٞم٤مطم٦م آظمر سمٜمقعٍ  اإلقمالم:  افّثوفثي

 ذم همري٤ٌمً  يم٤من يمقٟمف اًمٜمّج٤مّر  ىمّّم٦م دظمقل وضمف:  اعمٜمػم سمـ اًمّزيـ ىم٤مل

 سمف أظمّص  ومٙم٤مٟمقا،  أظم٤مً  اإلؾمالم طمٞم٨م ُمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم ومٙم٤من ىمقُمف دي٤مر

  .ىمراسمتف ُمـ

 طمٞمٜمئذٍ  سم٤معمديٜم٦م يم٤من اًمٜمّج٤مّر  أىمرسم٤مء سمٕمض يٙمقن أن .وحيتؿؾ:  ىمٚم٧م

 أظمل اسمـ رخمٛم يمذي احلٌِم٦م ُمـ ـم٤مًم٥م أيب سمـ ضمٕمٗمر ُمع ىمدم ممّـ

  .اًمٜمّج٤مّر 

 سمٗمتحوهق  "ص٤مطم٥م احلٌِم٦م  "زاد اًمِمٞمخ٤من  ( )(  افـّجويّش : ) ؿقفف 

 يمٞم٤مء صم٘مٞمٚم٦م ي٤مء صمؿّ  ُمٕمجٛم٦م ؿملم إًمػ وسمٕمد اجلٞمؿ وختٗمٞمػ اًمٜمّقن

_______________ 
 .ؾمٞم٠ميت ذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمٕمده إن ؿم٤مء اهلل اًمتٍميح سم٤مؾمٛمف  (6)
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 .اًمٜم٥ًّم

 سمًٙمقن أّٟمف،  اًمّتلم اسمـ وأوم٤مد ، اًمّّمٖم٤مينّ  ورضّمحف سم٤مًمّتخٗمٞمػ:  وؿقؾ

 .ٟمقٟمف يمن دطمٞم٦م اسمـ وطمٙمك ، ٥ًماًمٜمّ  ي٤مء ٓ أصٚمّٞم٦م أهّن٤م:  يٕمٜمل .اًمٞم٤مء

 قمـ اجلٞمؿ شمِمديد اعمٓمّرزّي  وطمٙمك ، احلٌِم٦م َؽ ٚمَ ُمَ  ـُمَ  ًم٘م٥م وهق

  .وظمّٓم٠مه،  سمٕمْمٝمؿ

 شمًع ؾمٜم٦م اهلجرة سمٕمد ووم٤مشمف وىمٕم٧م ( ؾقف موت افذي افققم دم: ) ؿقفف 

 " ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  ذيمره يمام ُمّٙم٦م ومتح ىمٌؾ صمامن ؾمٜم٦م:  وؿقؾ ، إيمثر قمٜمد

 ." اًمٜمٌّّقة دٓئؾ

 إقمغم قمٌد ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف اسمـ زاد ( صّذ ادُْ  إػ هبؿ خرجو)  :ؿقفف 

 إمم وأصح٤مسمف ومخرج "قمـ اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد قمـ أيب هريرة  ُمٕمٛمر قمـ

 ." ظمٚمٗمف ومّمّٗمٜم٤م،  اًمٌ٘مٞمع

 ُمٕمّداً  ُمقوٕم٤مً  سم٤معمّمغم اعمراد يٙمقن أو،  سمٓمح٤من سم٘مٞمع سم٤مًمٌ٘مٞمع واعمراد

  .أفمٝمر لوإوّ ،  اًمٕمٞمديـ ّمغّم ُمُ  همػم اًمٖمرىمد سمٌ٘مٞمع ًمٚمجٜم٤مئز

 يم٤من سم٤معمديٜم٦م اجلٜم٤مئز ّمغّم ُمُ  أنّ :  طمٌٞم٥م اسمـ قمـ سمّٓم٤مل اسمـ وطمٙمك

  اٟمتٝمك .اعمنمق ضمٝم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٛمًجد ٓص٘م٤مً 

 إمم ذه٥م طمٞم٨م قمٓم٤مء قمغم اًمّردّ  إمم ( ) ٌخ٤مرياًم أوُم٠م:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد رواه يمام يٕمٜمل ، اًمّّمٗمقف شمًقي٦م ومٞمٝم٤م ينمع ٓ أّٟمف

  ىمٚم٧م:  ىم٤مل ي٩ٍم ضمر
ٍ
 قمغم صٗمقومٝمؿ يًّقوا أن اًمٜم٤ّمس قمغم أطمّؼ :  ًمٕمٓم٤مء

 .ويًتٖمٗمرون يٙمؼّمون إّٟمام ، ٓ:  ىم٤مل ؟ اًمّّمالة ذم يًّقوهن٤م يمام اجلٜم٤مئز

_______________ 
ب اًمٌخ٤مري قمغم طمدي٨م اًم٤ٌمب (6)  (.سم٤مب اًمّمٗمقف قمغم اجلٜم٤مزة ) وم٘م٤مل  .سمقَّ
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 صمالصم٦م اؾمتح٤ٌمب ذم ورد ُم٤م إمم اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م ٌخ٤مرياًم وأؿم٤مر

 هٌػمة سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ُمـ وهمػمه داود أسمق رواه ُم٤م وهق ، صٗمقف

ٜمف .أوضم٥م وم٘مد صٗمقف صمالصم٦م قمٚمٞمف صغمَّ  ُمـ : ُمرومققم٤مً  ًّ  .اًمؽّمُمذّي  طم

 ." ًمف همٗمر إَّٓ  " ًمف رواي٦م وذم،  ( ) احل٤ميمؿ وصّححف

 يٜمتٔمروا أن اًمّتٖمػّم  قمٚمٞمف خيِمقا لَ  إذا اعمّٞم٧م ٕهؾ يٜمٌٖمل:  اًمّٓمؼمّي  ىم٤مل

  .اٟمتٝمك .احلدي٨م هلذا صٗمقف صمالصم٦م ُمٜمٝمؿ ي٘مقم ىمقم اضمتامع سمف

 قمغم صالة ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًم٤ٌمب طم٤مدي٨مأ سم٠منّ :  اًمؽّمَج٦م سمٕمْمٝمؿ وشمٕمّ٘م٥َم 

 .اًم٘مؼم ذم ُمـ قمغم أو اًمٖم٤مئ٥م قمغم اًمّّمالة ومٞمٝم٤م وإّٟمام ، ضمٜم٤مزة

 احل٤مرضة ومٗمل،  هم٤مئ٦ٌم واجلٜم٤مزة ذع إذا آصٓمٗم٤مف سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

  .أومم

 يم٤من ؾمقاء،  اعمّٞم٧م اًمؽّمَج٦م ذم سم٤مجلٜم٤مزة اعمراد سم٠منّ :  اًمٙمرُم٤مينّ  وأضم٤مب

 .واحلدي٨م اًمؽّمَج٦م سملم ةُمٜم٤موم٤م ومال ، ُمدومقن همػم أو ُمدومقٟم٤مً 

 ."ويمؼمَّ قمٚمٞمف أرسمع شمٙمٌػمات  "ذم رواي٦م هلام  (ؾؽّز أربعًو ) : ؿقفف 

 .ذفؽ دم افّسؾػ اختؾػو

 إمم ذًمؽ ورومع،  مخ٤ًمً  يٙمؼّم  أّٟمف،  أرىمؿ سمـ زيد قمـ ُمًٚمؿ ومروى

 ضمٜم٤مزة قمغم صغمَّ  أّٟمف،  ُمًٕمقد اسمـ قمـ اعمٜمذر اسمـ وروى ،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 .مخ٤ًمً  ٙمؼّم وم،  أؾمد سمٜمل ُمـ رضمؾ

_______________ 
ًمٙمـ ذم إؾمٜم٤مده حمٛمد سمـ إؾمح٤مق وهق ( :  0/603)٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل ىم (6)

وقمٚمٞمف ٓ شم٘مقم هبذا ، وهل قِمٚم٦َّم ُم١مصمرة ذم طمؼ اعمدًمِّس ، وىمد رواه سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م ، ُمدًّمس 

 واهلل أقمٚمؿ.احلدي٨م طمج٦م طمتك يقضمد ُم٤م يِمٝمد ًمف سم٤مًمّمح٦م
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،  ؾمّت٤مً  سمدر أهؾ قمغم يٙمؼّم  يم٤من أّٟمف،  قمكمّ  قمـ وهمػمه اعمٜمذر اسمـ وروى

  .أرسمٕم٤مً  اًمٜم٤ّمس ؾم٤مئر وقمغم،  مخ٤ًمً  اًمّّمح٤مسم٦م وقمغم

 اسمـ ظمٚمػ صٚمٞم٧م:  ىم٤مل،  ُمٕمٌد أيب قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  أيْم٤مً  ىورو

٤ٌّمس  . صمالصم٤مً  ومٙمؼّم ،  ضمٜم٤مزة قمغم قم

  .ذفؽ دم أكس ظذ اختؾػو

 قمغم يمؼّم  أّٟمف،  أٟمس قمـ ىمت٤مدة قمـ ُمٕمٛمر قمـ اقاًمّرزّ  قمٌد روىوم

،  صمالصم٤مً  يمؼّمت إّٟمؽ محزة أسم٤م ي٤م:  وم٘م٤مًمقا ، ٟم٤مؾمٞم٤مً  اٟمٍمف صمؿّ ،  صمالصم٤مً  ضمٜم٤مزة

  .اًمّراسمٕم٦م ومٙمؼّم  ، ومّمّٗمقا ّٗمقاُص :  وم٘م٤مل

 طمّدصمٜم٤م:  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ىم٤مل  .صمالث قمغم آىمتّم٤مر أٟمس قمـ وروي

 ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ُمع ٧مٞمصٚمّ :  ىم٤مل طمدير سمـ قمٛمران قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ

  .قمٚمٞمٝم٤م يزد لَ  صمالصم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م ومٙمؼّم ،  ضمٜم٤مزة قمغم

 إؾمح٤مق أيب سمـ حيٞمك قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ اعمٜمذر اسمـ وروى

 ؟ صمالصم٤مً  إَّٓ  اًمّتٙمٌػم وهؾ:  وم٘م٤مل،  صمالصم٤مً  يمؼّم  ومالٟم٤مً  إنّ :  ٕٟمسٍ  ىمٞمؾ:  ىم٤مل

 .اٟمتٝمك

  .ؿٌ وهْ  اًمّروايتلم إطمدى:  ُمٖمٚمٓم٤مي ىم٤مل

  .أٟمس قمغم ومٞمف اظمتٚمػ ُم٤م سملم اجلؿع ؽـيؿ سمؾ:  ىمٚم٧م

 .ُمٜمٝم٤م أيمٛمؾ وإرسمع جمزئ٦م اًمّثالث يرى يم٤من سم٠مّٟمف إُّم٤م

،  اًمّّمالة اومتت٤مح ٕهّن٤م إومم يذيمر لَ  اًمّثالث قمٜمف أـمٚمؼ ُمـ سم٠منّ  وإُّم٤م

 أيب سمـ حيٞمك قمـ قمٚمّٞم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ ام روى ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقريم

 محزة أسم٤م ي٤م:  ًمف وم٘مٞمؾ ؟ صم٤مً صمال اًمّتٙمٌػم ًمٞمس أو : ىم٤مل أٟم٤ًمً  أنّ ،  إؾمح٤مق
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 .اًمّّمالة اومتت٤مح هل واطمدة أنّ  همػم ، أضمؾ:  ىم٤مل .أرسمٕم٤مً  اًمّتٙمٌػم

 دم يزيد:  ؿول إمصور ؾؼفوء مـ أحداً  أظؾؿ ٓ:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل

  .اكتفك .فقذ أيب ابـ إٓ   أربع ظذ افّتؽبر

  .٤ًمً مخ يٙمؼّم  : ىم٤مل يقشػ أبو إنّ :  ىمٞمؾ ًمٚمحٜمٗمّٞم٦م اعمًٌقط وذم

  .ذًمؽ ذم أمحد قمـ اًم٘مقلؾمٞم٠ميت و

 وىمد ، اًمٜمّج٤مّر  قمغم اًمّّمالة ذم هريرة أيب طمدي٨م ٌخ٤مرياًم أورد صمؿّ 

 قمغم صالة اًمٜمّج٤مّر  قمغم اًمّّمالة سم٠منّ  شمٕمّ٘مٌف ُمـ إيراد قمـ اجلقاب شم٘مّدم

 .ضمٜم٤مزة قمغم ٓ هم٤مئ٥م

 داود أيب اسمـ روى وىمد .إومم سمٓمريؼ ذًمؽ أنّ :  اجلقاب وحمّّمؾ

 ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ إوزاقمّل  ـمريؼ ُمـ " ادإومر " ذم

 .أرسمٕم٤مً  ومٙمؼّم  ضمٜم٤مزة قمغم صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ،  هريرة أيب قمـ

 ضمٜم٤مزة قمغم يمؼّم  أّٟمف اًمّّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ رء ذم أر لَ :  وىم٤مل

 .هذا ذم إَّٓ  أرسمٕم٤مً 

 وومٞمف ، أرسمع اًمّتٙمٌػم أنّ  إمم افعؾؿ أهؾ أـثر ذهى:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل 

  .شم٘مّدم ُم٤م ومذيمر ، أظمر أىمقال

 وٓ صمالث ُمـ يٜم٘مص ٓ أّٟمف إمم ادزينّ  اهلل ظبد بـ بؽر وذهى:  ىم٤مل

  .أرسمع ُمـ يٜم٘مص ٓ:  ىم٤مل ًمٙمـ،  ُمثٚمف أمحد وؿول .ؾمٌع قمغم يزاد

  .اإلُم٤مم يمؼمَّ  ُم٤م يمؼمِّ :  مسعقد ابـ وؿول

 ممإ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؾم٤مق صمؿّ  ، قمٛمر قمـ صم٧ٌم ُم٤م ٟمخت٤مره واًمذي:  ىم٤مل

 اًمٜم٤ّمس قمٛمر ومجٛمع ، ومخ٤ًمً  أرسمٕم٤مً  اًمّتٙمٌػم يم٤من : ىم٤مل اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد
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  .أرسمع قمغم

 قمغم يٙمؼّمون يم٤مٟمقا : ىم٤مل وائؾ أيب إمم طمًـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمٌٞمٝم٘مّل  وروى

 قمغم اًمٜم٤ّمس قمٛمر ومجٛمع ، وأرسمٕم٤مً  ومخ٤ًمً  وؾمّت٤مً  ؾمٌٕم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد

 .اًمّّمالة يم٠مـمقل أرسمع

:  ىم٤مل ، قمقف سمـ اهلل قمٌد سمـ ٦مـمٚمح قمـروى اًمٌخ٤مري : تؽؿقؾ 

:  ىم٤مل اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م وم٘مرأ ضمٜم٤مزة قمغم  قم٤ٌمس اسمـ ظمٚمػ صٚمٞم٧م

 .ؾمٜم٦م أهن٤م ٕمٚمٛمقاتًم

 طمدي٨م ذم سمف اًمتٍميح وىمع وىمد،  اًمٗم٤محت٦م ىمراءة حمؾ سمٞم٤منف ومٞم ًمٞمس

 " إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد اًم٘مرآن سم٠مم وىمرأ " سمٚمٗمظ اًمِم٤مومٕمل أظمرضمف .ضم٤مسمر

 .وٕمٞمػ ؾمٜمده إنَّ :  وىم٤مل،  اًمؽمُمذي ذح ذم ؿمٞمخٜم٤م أوم٤مده

 ىم٤مل .طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ سمـ ُم٤مُم٦مأُ  أيب قمـ واًمٜم٤ًمئل اًمرزاق قمٌد وروى

 : ًُّ  قمغم ّمكمِّ يُ  صمؿ اًم٘مرآن سم٠مم ي٘مرأ صمؿ يٙمؼم أنْ  اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ذم ٜم٦ماًم

 إؾمٜم٤مده .إومم ذم إَّٓ  ي٘مرأ وٓ،  ًمٚمٛمٞم٧م اًمدقم٤مء ٚمصخُي  صمؿ،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 صحٞمح

،  قم٤ٌمس سمـا قمـ ؾمٕمد سمـ طمٌٞمؾذ ـمريؼ ُمـ أيْم٤م احل٤ميمؿ وروى

 صمؿ،  صقشمف راومٕم٤مً  اًمٗم٤محت٦م ىمرأ صمؿ،  ومٙمؼمَّ  سم٤مٕسمقاء ضمٜم٤مزة قمغم صغمَّ  أٟمف

 إمم وم٘مػماً  أصٌح قمٌدك سمـاو قمٌدك اًمٚمٝمؿَّ :  ىم٤مل صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم صغمَّ 

 خمٓمئ٤مً  يم٤من وإنْ ،  فومزيمِّ  زايمٞم٤مً  يم٤من إن .قمذاسمف قمـ همٜمٌل  وأٟم٧م،  رمحتؽ

 صمالث يمؼمَّ  صمؿ،  سمٕمده شمْمٚمٜم٤م وٓ أضمره حترُمٜم٤م ٓ اًمٚمٝمؿ،  ًمف وم٤مهمٗمر

،  ضمٝمراً  أي .قمٚمٞمٝم٤م أىمرأ ل إين اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م:  وم٘م٤مل .اٟمٍمف صمؿ شمٙمٌػمات
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  .ٜم٦مؾُم  ٤مهنَّ أَ  ًمتٕمٚمٛمقا إَّٓ 

 ٕٟمف،  أظمرضمتف اموإٟمَّ ،  اًمِمٞمخ٤من سمف حيت٩ّم  ل ذطمٌٞمؾ:  احل٤ميمؿ ىم٤مل

 .اٟمتٝمك .اعمت٘مدُم٦م ًمٚمٓمرق ُمٗمنِّ 

 .شمقصمٞم٘مف ذم خمتٚمػ وذطمٌٞمؾ
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 لحديث الثانيا
 دم ؾؽـً,  افـّجويّش  ظذ صذ   ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  أنّ  ,   جوبر ظـ - 262

 ( ).افّثوفٌ أو,  افّثوين افّصّػ 

 

وًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م هِم٤مم سمـ يقؾمػ  ( افـّجويّش  ظذ صذ  : ) ؿقفف 

 -ص٤مًمح ُمـ احلٌش  ىمد شمقذم اًمٞمقم رضمٌؾ : قمـ اسمـ ضمري٩م قمـ قمٓم٤مء 

 ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ رواي٦م ذمو - ُمٕمجٛم٦م سمٕمده٤م واعمقطّمدة اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح

 ." أصحٛم٦م ص٤مًمح هلل قمٌدٌ  اًمٞمقم ُم٤مت " ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك

 قمغم ومّمّٚمقا وم٘مقُمقا " ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ ٌخ٤مريوًمٚم

  أرسمٕم٦م وزن .سمٛمٝمٛمٚمتلم " ٛم٦محَ أْص  أظمٞمٙمؿ

وًمٚمٌخ٤مري قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ طمٞم٤من قمـ ؾمٕمٞمد سمـ 

: ىم٤مل اًمٌخ٤مري قَمِ٘مٌف  .اًمٜمج٤مر ٛم٦محَ أْص  قمغم صغمَّ : ُمٞمٜم٤مء قمـ ضم٤مسمر 

وشم٤مسمٕمف قمٌد  "أصحٛم٦م  "وىم٤مل يزيد سمـ ه٤مرون وقمٌد اًمّمٛمد قمـ ؾمٚمٞمؿ 

 اٟمتٝمك  .اًمّمٛمد

 وشم٤مسمٕمف " أصحٛم٦م " ؾمٚمٞمؿٍ  قمـ يزيد وىم٤مل:  اعمًتٛمكم رواي٦م ذم ووىمع

 .اًمّّمٛمد قمٌد

 ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر أيب قمـ وُمًٚمؿ ٌخ٤مرياًم ومقصٚمٝم٤م .يزيد رواي٦م أُّم٤م

_______________ 
ُمـ ـمرق (  466) وُمًٚمؿ (  0226،  0223،  6662،  6663) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري .قمـ قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر 

ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمؿ سمـ طمٞم٤من قمـ (  466) وُمًٚمؿ (  0222،  6624) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري     

  .ُمـ رواي٦م أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر ٟمحقه(  466) وعمًٚمؿ  .ؾمٕمٞمد سمـ ُمٞمٜم٤مء ، قمـ ضم٤مسمر
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 سمـ أمحد ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  ومقصٚمٝم٤م .اًمّّمٛمد قمٌد رواي٦م وأُّم٤م ، قمٜمف

  .قمٜمف ؾمٕمٞمد

 اًمٌخ٤مرّي  ُمـ ًمٜم٤م اشّمّمٚم٧م اًمتل اًمّٓمرق َجٞمع ذم وىمع:  تـْبقف

 ؼواعمٕمٚمَّ  اعمًٜمد ذم اًمٕملم ُمٗمتقح . أومٕمٚم٦م سمقزن سمٛمٝمٛمٚمتلم "أصحٛم٦م"

 .ُمٕم٤مً 

 ؾمٜم٤من سمـ حمّٛمد ظم٤مًمػ يزيد سم٠من يِمٕمر ٌخ٤مرياًم إيراد ٕنّ ،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 يزيد قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمّػ ذم ووىمع ، يزيد شم٤مسمع اًمّّمٛمد قمٌد وأنّ  ،

 .ُمّتجف ومٝمذا احل٤مء وؾمٙمقن اًمّّم٤مد سمٗمتح " صحٛم٦م "

  .وطمذومٝم٤م إًمػ إصم٤ٌمت ذم اظمتٚمٗمقا اًمّرواة أنّ  .ُمٜمف ويتحّّمؾ

  " أصخٛم٦م " اًمّّمٛمد قمٌد رواي٦م ذم أنّ ،  اإلؾمامقمٞمكمّ  وطمٙمك
ٍ
 سمخ٤مء

 حمّؾ  هذا يٙمقن أن ؾقحتؿؾ،  همٚمط وهق:  ىم٤مل ، إًمػ وإصم٤ٌمت ُمٕمجٛم٦م

  .اًمٌخ٤مرّي  إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي آظمتالف

اح ُمـ يمثػمٌ  وطمٙمك  " صحٛم٦م " ورومٞم٘مف يزيد رواي٦م أنّ ،  اًمنّمّ

 .أًمػ سمٖمػم سم٤معمٝمٛمٚم٦م

 " ؾمٜم٤من سمـ حمّٛمد رواي٦م ذم اًمٜمًّخ سمٕمض ذم أنّ ،  اًمٙمرُم٤مينّ  وطمٙمك

  .اعمٞمؿ سمدل سمٛمقطّمدةٍ  " أصح٦ٌم

 ـمريؼ ُمـ ًٚمؿوعم ( افّثوفٌ أو,  افّثوين افّصّػ  دم ؾؽـً) : ؿقفف 

:  وم٘م٤مل،  اًمٜمّج٤مّر  قمغم اًمّّمالة ىمّّم٦م ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب قمـ أّيقب

 اًمّّمّػ  ذم يمٜم٧م قمٜمف روى ُمـ أنّ  هبذا فرِ ومٕمُ  .صّٗملم ومّمّٗمٜم٤م وم٘مٛمٜم٤م

 . ؟ ٓ أم صم٤مًم٨م صّػ  هٜم٤مًمؽ يم٤من هؾ .ؿمّؽ  اًمّث٤مًم٨م أو اًمّث٤مين



 418 لجنـائزا كتاب   

 " وراءه ومّمّٗمٜم٤م " سمزي٤مدةضم٤مسمر قمـ قمٓم٤مء قمـ  ىمت٤مدة قمـ ًمٚمٌخ٤مريو

 طمدي٨م ذم ووىمع "وٟمحـ صٗمقف ، قمٚمٞمف  ملسو هيلع هللا ىلصومّمغمَّ اًمٜمٌل  "وًمف أيْم٤ًم 

 ." ظمٚمٗمف ومّمّٗمقا " سمٚمٗمظاعم٤ميض  هريرة أيب

 يم٤من وًمق - شم٠مصمػماً  اجلٜم٤مزة قمغم ًمٚمّّمٗمقف أنّ  قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

 اً يمثػم قمدداً  يم٤مٟمقا ملسو هيلع هللا ىلص ُمٕمف ظمرضمقا اًمذيـ أنّ  اًمّٔم٤مهر ٕنّ  - يمثػماً  اجلٛمع

 وُمع ، واطمداً  صّٗم٤مً  ومٞمف صّٗمقا ًمق هبؿ يْمٞمؼ وٓ ومْم٤مء ّمغمَّ اعمُْ  ويم٤من ،

 .صّٗمٝمؿ وم٘مد ذًمؽ

 ومٙم٤من،  ذيمره م٘مدَّ اعمُْ  اًمّّمح٤ميبّ  هٌػمة سمـ ُم٤مًمؽ ومٝمٛمف اًمذي هق وهذا

 أو ىمّٚمقا ؾمقاء صٗمقف صمالصم٦م اجلٜم٤مزة قمغم اًمّّمالة حيي ُمـ يّمّػ 

 يم٤من أو ، ىمٚمٞمؾ ًمٕمددوا اًمّّمٗمقف شمٕمّددت إذا ومٞمام اًمٜمّٔمر ويٌ٘مك ، يمثروا

 .؟ أومْمؾ أهّيام .اً يمثػم واًمٕمدد واطمداً  اًمّّمّػ 

 سمٛمقشمف أقمٚمٛمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف ، اًمٜمٌّّقة أقمالم ُمـ ؿٌ ٚمَ قمَ  اًمٜمّج٤مّر  ىمّّم٦م وذم

  .واعمديٜم٦م احلٌِم٦م أرض سملم ُم٤م ٕمدسمُ  ُمع ، ومٞمف ُم٤مت اًمذي اًمٞمقم ذم

 ؿقل وهق،  اعمًجد ذم اعمّٞم٧م قمغم اًمّّمالة ُمٜمع قمغم سمف واؾمتدل

 .وادوفؽّقي احلـػّقي

 ذم يٙمـ لَ  اعمقشمك قمغم ًمٚمّّمالة ُمًجد قمدّ أُ  إن:  يقشػ أبق ؿول فؽـ

  .سم٠مس قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف اًمّّمالة

 اعمّٞم٧م إدظم٤مل احلٜمٗمّٞم٦م قمٜمد اعمٛمتٜمع ٕنّ  ، ومٞمف طمّج٦م وٓ:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 اعمًجد ظم٤مرج اعمّٞم٧م يم٤من ًمق طمّتك ، قمٚمٞمف اًمّّمالة جمّرد ٓ اعمًجد

  .داظمٚمف هق عمـ قمٚمٞمف اًمّّمالة ضم٤مزت
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 ّٕٟمف،  سم٤مـمٌؾ  وهق اعم٤مًمٙمّٞم٦م سمٕمض سمف اؾمتدل:  وهمػمه سمزيزة اسمـ وىم٤مل

 ُٕمرٍ  اعمّمغمَّ  إمم هبؿ ظمرج يٙمقن أن وٓطمتامل ، هنل صٞمٖم٦م ومٞمف ًمٞمس

 ذم سمٞمْم٤مء سمـ ؾمٝمٞمؾ قمغم صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف صم٧ٌم وىمد ، اعمذيمقر اعمٕمٜمك همػم

 .؟ حمتٛمؾ ُٕمرٍ  اًمٍّميح هذا يؽمك ومٙمٞمػ ، ( ) اعمًجد

 اجلٛمع شمٙمثػم ًم٘مّمد ّمغمَّ اعمُْ  إمم سم٤معمًٚمٛملم ظمرج إّٟمام أّٟمف هراًمّٔم٤م سمؾ

 يم٤من وم٘مد ، اإلؾمالم قمغم ُم٤مت يمقٟمف وإلؿم٤مقم٦م ، قمٚمٞمف يّمّٚمقن اًمذيـ

 .أؾمٚمؿ يمقٟمف رِ يدْ  لَ  اًمٜم٤ّمس سمٕمض

،  صم٤مسم٧م ـمريؼ ُمـ " اًمّتٗمًػم " ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ روى وم٘مد

 ، أٟمس قمـ مه٤ميمال محٞمدٍ  ـمريؼ ُمـ واًمٌّزار " إومراد " ذم واًمّدارىمٓمٜمّل 

 قمغم صغمَّ :  أصح٤مسمف سمٕمض ىم٤مل،  اًمٜمّج٤مّر  قمغم صغمَّ  عَم٤ّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ 

 وُم٤م سم٤مهلل ي١مُمـ عمـ اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ وإنّ )  ومٜمزًم٧م ، احلٌِم٦م ُمـ ٩مٚمْ قمِ 

 .أي٦م(  إًمٞمٙمؿ ٟمزلأُ 

 سمـ وطمٌّم  طمدي٨م ُمـ " اًمٙمٌػم " اًمّٓمؼماينّ  ُمٕمجؿ ذم ؿم٤مهد وًمف

 .ومٞمف وزاد،  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ " إوؾمط " ذم قمٜمده وآظمر،  طمرب

 .ُمٜم٤موم٘م٤مً  يم٤من ومٞمف سمذًمؽ ـمٕمـ اًمذي أنّ 

 .سمف واؾمتدل

 قمـ اًمٖم٤مئ٥م اعمّٞم٧م قمغم اًمّّمالة ُمنموقمّٞم٦م قمغم:  افؼقل إولوهق 

ٚمػ وَجٝمقر وأمحد اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل سمذًمؽ .اًمٌٚمد ًّ  طمزم اسمـ ىم٤مل طمّتك ، اًم

  .ُمٜمٕمف اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدٍ  قمـ ي٠مت لَ : 

_______________ 
 .ٝم٤مُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜم(  6642)  "صحٞمحف"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (6)
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 ُمٚمّٗمٗم٤مً  يم٤من إذا وهق ، ًمف دقم٤مء اعمّٞم٧م قمغم ةاًمّّمال:  اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل

 اًمقضمف سمذًمؽ اًم٘مؼم ذم أو،  هم٤مئ٥م وهق ًمف دقمكيُ  ٓ ومٙمٞمػ .قمٚمٞمف ُيّمكمِّ 

 .؟ ُمٚمّٗمػ وهق سمف ًمف دقمكيُ  اًمذي

 .ذًمؽ نمعيُ  ٓ .واعم٤مًمٙمّٞم٦م احلٜمٗمّٞم٦م قمـ:  افؼقل افثوين

 اًمذي اًمٞمقم ذم ذًمؽ جيقز إّٟمام .اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمـ:  افؼقل افثوفٌ

 اسمـ طمٙم٤مه .اعمّدة ـم٤مًم٧م إذا ُم٤م ٓ،  ُمٜمف ىمرب ُم٤م أو،  اعمّٞم٧م ومٞمف قتيٛم

 .اًمؼمّ  قمٌد

٤ٌّمن اسمـ ىم٤مل:  افؼقل افرابع  اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ذم يم٤من عمـ ذًمؽ جيقز إّٟمام:  طم

 .جيز لَ  ُمثالً  اًم٘مٌٚم٦م ُمًتدسمر اعمّٞم٧م سمٚمد يم٤من ومٚمق ،

:  ىمٌٚمف اًمذي طمّج٦م وطمّجتف،  ًمٖمػمه ذًمؽ أر لَ :  اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  ىم٤مل

 .اًمٜمّج٤مّر  ىمّّم٦م قمغم اجلٛمقد

  .اجلٛمقد هذا ذم هلؿ اخلّٓم٤ميبّ  ُمِم٤مريم٦م طمٙم٤مي٦م وؾمت٠ميت

 افـّجويّش  ؿّصي ظـ افغوئى ظذ بوفّصالة يؼؾ لَ  مـ اظتذر وؿد

 : بلمقرٍ 

 قمٚمٞمف اًمّّمالة ومتٕمّٞمٜم٧م ، أطمدٌ  هب٤م قمٚمٞمف يّمؾِّ  لَ  سم٠مرضٍ  يم٤من أّٟمف:   إول

 .ًمذًمؽ

 سم٠مرضٍ  ُمقشمف وىمع إذا إَّٓ  اًمٖم٤مئ٥م قمغم غمَّ ُيّم ٓ:  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل وُمـ صَمؿَّ 

 . قمٚمٞمف ُيّمكمِّ  ُمـ هب٤م ًمٞمس

ٜمـ ذم داود أسمق شمرضمؿ وسمف . اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ اًمّروي٤مينّ  واؾمتحًٜمف ًّ  " اًم

 ."آظمر سمٌٚمدٍ  اًمنّمك أهؾ يٚمٞمف اعمًٚمؿ قمغم اًمّّمالة
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 ّمؾَّ يُ  لَ  أّٟمف قمغم إظم٤ٌمر ُمـ رء ذم أىمػ لَ  أّٟمٜمل إَّٓ  .حمتٛمؾ وهذا

 .أطمدٌ  سمٚمده ذم قمٚمٞمف

 صالشمف ومتٙمقن ، رآه طمّتك قمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص ًمف يمِمػ:  سمٕمْمٝمؿ ىمقل:  افثوين

 ذم خالف وٓ،  اعم٠مُمقُمقن يره ولَ  رآه ُمّٞم٧م قمغم اإلُم٤مم يمّمالة قمٚمٞمف

  .ضمقازه٤م

  .سم٤مٓطمتامل يث٧ٌم وٓ ، ٟم٘مؾ إمم حيت٤مج هذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 ضمٝم٦م ُمـ اهذ ُمثؾ ذم يم٤مٍف  آطمتامل سم٠منّ :  احلٜمٗمّٞم٦م سمٕمض وشمٕمّ٘مٌف

 .اعم٤مٟمع

 إؾمٜم٤مد سمٖمػم " أؾم٤ٌمسمف " ذم اًمقاىمدّي  ذيمره ُم٤م ذًمؽ ىم٤مئؾ ُمًتٜمد ويم٠منّ 

٤ٌّمس اسمـ قمـ  .رآه طمّتك اًمٜمّج٤مّر  هير قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يمِمػ : ىم٤مل قم

 .قمٚمٞمف وصغمَّ 

٤ٌّمن وٓسمـ ،  ظمٚمٗمف وصّٗمقا وم٘م٤مم : طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م ُمـ طم

 إوزاقمّل  ـمريؼ ُمـ أظمرضمف .يديف سملم ضمٜم٤مزشمف أنّ  إَّٓ  ئمٜمّقن ٓ وهؿ

 .قمٜمف اعُمٝمٚم٥َّم أيب قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ

 وٟمحـ .ظمٚمٗمف ٞمٜم٤مومّمٚمَّ  " حيٞمك قمـ وهمػمه أسم٤من ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م وٕيب

  ." ىمّداُمٜم٤م اجلٜم٤مزة أنّ  إَّٓ  ٟمرى ٓ

 لَ  ّٕٟمف،  سم٤مًمٜمّج٤مّر  ظم٤مّص  ذًمؽ أنّ  .أيْم٤مً  آقمتذارات ُمـ: افثوفٌ 

 .همػمه هم٤مئ٥م ُمّٞم٧م غمقم صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف يث٧ٌم

 .اًمٚمٞمثّل  ُمٕم٤موي٦م ىمّّم٦م قمٜمده يث٧ٌم لَ  ويم٠مّٟمف:  اعُمٝمٚم٥َّم ىم٤مل

 جمٛمقع إمم سم٤مًمٜمّٔمر ىمقّي  ظمؼمه أنّ  اًمّّمح٤مسم٦م ذم شمرَجتف ذم ذيمرُت  وىمد
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 ( ).ـمرىمف

_______________ 
 .اًمٚمٞمثل: وي٘م٤مل : ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمٕم٤موي٦م اعمزين ( :  664/ 2)  "اإلص٤مسم٦م"ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم  (6)

وردت ىمّمتف ُمـ طمدي٨م أيب  .ملسو هيلع هللا ىلصُم٤مت قمغم قمٝمد اًمٜمٌل : وىم٤مًمقا  .ذيمره اًمٌٖمقي وَج٤مقم٦م

  .وُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واحلًـ اًمٌٍمي ُمرؾمٚم٦م .أُم٤مُم٦م وأٟمس ُمًٜمدة

وؾمٛمقيف ذم  "ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن"ًمييس ذم وم٠مظمرج اًمٓمؼماين وحمٛمد سمـ أيقب سمـ ا

يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ حمٌقب سمـ هالل قمـ  "اًمدٓئؾ"واسمـ ُمٜمده واًمٌٞمٝم٘مل ذم  "ومقائده"

ي٤م : وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصٟمَزَل ضمؼمائٞمؾ قمغم اًمٜمٌل : قمٓم٤مء سمـ أيب ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل 

وميب  .ٟمٕمؿ: أحت٥م أن شُمّمكم قمٚمٞمف ؟ ىم٤مل  .حمٛمد ُم٤مت ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمٕم٤موي٦م اعمزين

ومّمغّم  .طمٞمف ومٚمؿ يٌؼ َأيَمَٛم٦ٌم وٓ ؿمجرٌة إَّٓ ىمد شمْمٕمْمٕم٧م ومرومع هيره طمتك ٟمٔمر إًمٞمفسمجٜم٤م

ي٤م ضمؼمائٞمؾ سمَِؿ : وم٘م٤مل ، قمٚمٞمف وظمٚمٗمف صٗم٤من ُمـ اعمالئٙم٦م يمؾ صػ ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ 

وىمراءشمف إي٤مه٤م ضم٤مئٞم٤ًم وذاه٤ًٌم ( ىمؾ هق اهلل أطمد ) سمح٥م : ٟم٤مل ُمٕم٤موي٦م هذه اعمٜمزًم٦م ؟ ىم٤مل 

 .سم٤مًمِم٤مم ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اًمٜمٌل : وأول طمدي٨م سمـ اًمييس  .ؾ طم٤ملوىم٤مئاًم وىم٤مقمدًا وقمغم يم

  .وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت .ًمٞمس سم٤معمِمٝمقر: ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ  .وحمٌقب

ومقائد "ورويٜم٤مه سمٕمٚمق ذم  .واسمـ إقمرايب واسمـ قمٌد اًمؼم "ُمًٜمده"وأظمرضمف اسمـ ؾمٜمجر ذم 

ًمث٘مٗمل يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ ه٤مرون أٟم٠ٌمٟم٤م اًمٕمالء أسمق حمٛمد ا "طم٤مضم٥م اًمٓمقد

همزوة شمٌقك ومٓمٚمٕم٧م اًمِمٛمس  ملسو هيلع هللا ىلصهمزوٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل : ؾمٛمٕم٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ي٘مقل 

ُمـ ؿم٠مهن٤م إذ أشم٤مه ضمؼميؾ  ملسو هيلع هللا ىلصيقُم٤ًم سمٜمقر وؿمٕم٤مع ووٞم٤مء َل ٟمره ىمٌؾ ذًمؽ ومتٕمج٥م اًمٜمٌل 

: ىم٤مل  .ومٌٕم٨م اهلل ؾمٌٕملم أًمػ ُمٚمؽ يّمٚمقن قمٚمٞمف .ُم٤مت ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٚمٞمثل: وم٘م٤مل 

ومٝمؾ ًمؽ أن : وومٞمف  .ومذيمر ٟمحقه.. .(ىمؾ هق اهلل أطمد )  سمٙمثرة شمالوشمف: سمَِؿ ذاك ؟ ىم٤مل 

  .ومّمغم قمٚمٞمف .ٟمٕمؿ: شمّمكّم قمٚمٞمف وم٠مىمٌض ًمؽ إرض ؟ ىم٤مل 

  .وأظمٓم٠م ذم ىمقًمف اًمٚمٞمثل .هق اسمـ زيد اًمث٘مٗمل واه .واًمٕمالء أسمق حمٛمد

قمـ حيٞمك  "اًمدٓئؾ"ذيمره٤م اسمـ ُمٜمده ُمـ رواي٦م أيب قمت٤مب ذم  .وًمف ـمريؼ صم٤مًمث٦م قمـ أٟمس

ورواه ٟمقح سمـ قمٛمرو قمـ سم٘مٞم٦م قمـ حمٛمد سمـ زي٤مد قمـ أيب أُم٤مُم٦م : ىم٤مل  .ٜمفسمـ أيب حمٛمد قم

 .ٟمحقه

واخلالل  "ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم"واًمٓمؼماين ذم  "ومقائده"وأظمرضمف أسمق أمحد احل٤ميمؿ ذم : ىمٚم٧م 

: وومٞمف  .ومذيمر ٟمحقه .واسمـ قمٌد اًمؼم َجٞمٕم٤ًم ُمـ ـمريؼ ٟمقح "ومْم٤مئؾ ىمؾ هق اهلل أطمد"ذم 

 .اجل٤ٌمل ومتقاوٕم٧م طمتك ٟمٔمرٟم٤م إمم اعمديٜم٦م ومقوع ضمؼمائٞمؾ ضمٜم٤مطمف إيٛمـ قمغم

: سمٕمد أْن ذيمر ًمف هذا احلدي٨م  ."اًمْمٕمٗم٤مء"ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم شمرَج٦م اًمٕمالء اًمث٘مٗمل ُمـ 

 .ومذيمره .هىَمَف ؿمٞمٌخ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم ومرواه قمـ سم٘مٞم٦م
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 إرادة ُمـ شم٘مّدم ُم٤م إمم ًمذًمؽ اًمٜمّج٤مّر  سمتخّمٞمص َُمـ ىم٤مل واؾمتٜمد

 ذم أؾمٚمٛمقا اًمذيـ اعمٚمقك ىمٚمقب اؾمتئالف أو،  ُمًٚمامً  ُم٤مت أّٟمف إؿم٤مقم٦م

 .طمٞم٤مشمف

 فمقاهر ُمـ يمثػم ٟٓمًدّ  اخلّمقص هذا سم٤مب ومتح ًمق:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 .ٟم٘مٚمف قمغم اًمّدواقمل ًمتقوّمرت ذيمروه مم٤ّم رء يم٤من ًمق أّٟمف ُمع ، اًمنّمع

 ىمٚمٜم٤م ، عمحّٛمدٍ  إَّٓ  ذًمؽ ًمٞمس:  ادوفؽّقي ؿول:  اعم٤مًمٙمّل  اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

 اخلّمقصّٞم٦م قمدم إصؾ ٕنّ  ٕمٜملي ، أُّمتف سمف شمٕمٛمؾ حمّٛمد سمف قمٛمؾ وُم٤م: 

 رسّمٜم٤م إنّ :  ىمٚمٜم٤م ، يديف سملم اجلٜم٤مزة وأطميت إرض ًمف ـمقي٧م:  ىم٤مًمقا .

 ، رّويتؿ ُم٤م إَّٓ  شم٘مقًمقا ٓ وًمٙمـ ، ًمذًمؽ ٕهؾ ٟمٌّٞمٜم٤م وإنّ ،  ًم٘م٤مدر قمٚمٞمف

 ودقمقا سم٤مًمّث٤مسمت٤مت إَّٓ  حتّدصمقا وٓ ، أٟمٗمًٙمؿ قمٜمد ُمـ طمديث٤مً  ختؽمقمقا وٓ

_______________ 
 .وم٢مٟمف َل يذيمر ٟمقطم٤ًم ذم اًمْمٕمٗم٤مء .ومام أدري قَمٜمَك ٟمقطم٤ًم أو همػمه: ىمٚم٧م 

ٓسمـ اًمييس ُمـ  "ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن"ومرويٜم٤مه٤م ذم  .اعمرؾمٚم٦م وأُم٤م ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م

 .ـمريؼ قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من قمٜمف

وم٠مظمرضمٝم٤م اًمٌٖمقي واسمـ ُمٜمده ُمـ ـمريؼ صدىم٦م سمـ أيب  .وأُم٤م ـمريؼ احلًـ اًمٌٍمي

 ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رؾمقل اهلل ، ؾمٝمؾ قمـ يقٟمس سمـ قمٌٞمد قمـ احلًـ قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمٕم٤موي٦م اعمزين 

ي٤م حمٛمد هؾ ًمؽ ذم ضمٜم٤مزة ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمٕم٤موي٦م : وم٘م٤مل  .يم٤من هم٤مزي٤ًم سمتٌقك وم٠مشم٤مه ضمؼميؾ

 .وهذا ُمرؾمؾ .اعمزين ؟ ومذيمر احلدي٨م

م اًمٙمالم أنَّ احلًـ أظمؼم قمـ ىمّم٦م  .أداة اًمرواي٦م "قمـ  ": وًمٞمس اعمراد سم٘مقًمف  وإٟمام شم٘مدَّ

 .ُمٕم٤موي٦م اعمزين

ٙمـ ذم وًمق أهن٤م ذم إطمٙم٤مم َل ي، أؾم٤مٟمٞمد هذا احلدي٨م ًمٞم٧ًم سم٤مًم٘مقي٦م : ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم 

وأُم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمٕم٤موي٦م  .وُمٕم٤موي٦م سمـ ُم٘مرن اعمزين ُمٕمروف هق وإظمقشمف .رء ُمٜمٝم٤م طمج٦م

 .ومال أقمرومف

ويدومٕمف ُم٤م ورد أٟمف ُرومٕم٧م احلج٥م ، ىمد حيت٩م سمف ُمـ جيٞمز اًمّمالة قمغم اًمٖم٤مئ٥م : ىمٚم٧م 

  .اٟمتٝمك يمالم اسمـ طمجر .واهلل أقمٚمؿ .طمتك ؿمٝمد ضمٜم٤مزشمف ومٝمذا يتٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙم٤مم
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  .شمالٍف  ًمف ًمٞمس ُم٤م إمم ، شمالٍف  ؾؾمٌٞم وم٢مهّن٤م ، اًمّْمٕم٤مف

 ومٙم٤من ؾمٚمٛمٜم٤م وًمئـ ، ممٜمقع قمٜمف احلج٤مب رومع ىمقهلؿ:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع قمٚمٞمف صٚمقا اًمذيـ اًمّّمح٤مسم٦م قمـ هم٤مئ٤ٌمً 

 طمدي٨م وي١مّيده ، شمٕمٚمٞم٘مف ذم طم٤مُمد أسمق اًمِّمٞمخ ذًمؽ إمم وؾمٌؼ:  ىمٚم٧م

،  اًمٜمّج٤مّر  قمغم ةاًمّّمال ىمّّم٦م ذم - واًمّتحت٤مٟمّٞم٦م سم٤مجلٞمؿ - ضم٤مري٦م سمـ جمّٛمع

 وأصٚمف ، اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف .ؿمٞمئ٤مً  ٟمرى وُم٤م،  صّٗملم ظمٚمٗمف ومّمٗمٗمٜم٤م : ىم٤مل

 .ُم٤مضمف اسمـ ذم

 اًمذي يم٤معمّٞم٧م يّمػم أّٟمف ُمـ:  ذًمؽ قمـ احلٜمٗمّٞم٦م سمٕمض أضم٤مب ًمٙمـ

 .اّتػوؿوً  ضم٤مئز وم٢مّٟمف،  اعم٠مُمقُمقن يراه وٓ يراه وهق اإلُم٤مم قمٚمٞمف ُيّمكمِّ 

 طً٘مِ يُ  ذًمؽ أنّ  اًمٖم٤مئ٥م قمغم الةاًمّّم  أضم٤مز ُمـ يمّؾ  أمجع :  ٌدةـؾوئ

 اًمقضمقه أصح٤مب أطمد افؼّطون ابـ ظـ طمٙمل ُم٤م إَّٓ  ، اًمٙمٗم٤مي٦م ومرض

  .اًمٗمرض يً٘مط وٓ ذًمؽ جيقز:  ىم٤مل أّٟمف .اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ

 
 



 425 لجنـائزا كتاب   

 الحديث الثالث
,  ؿزٍ  ظذ صذ   ملسو هيلع هللا ىلص  افـّبلّ  أنّ  ,  ظّبوسٍ  بـ اهلل ظبد ظـ - 261

 ( ).أربعوً  ظؾقف ؾؽّز ,  دؾـ مو بعد

 

وًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م أيب ُمٕم٤موي٦م قمـ  ( ؿزٍ  ظذ صذ  ) : ؿقفف 

 ومدومٜمقه ، سم٤مًمٚمٞمؾ ومامت يٕمقده ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من إٟم٤ًمنٌ  ُم٤مت "اًمِمٞم٤ٌمين 

 يم٤من:  ىم٤مًمقا ؟ ٕمٚمٛمقينشمُ  أن ُمٜمٕمٙمؿ ُم٤م:  وم٘م٤مل،  أظمؼموه أصٌح ومٚمام ، ًمٞمالً 

 ومّمغمَّ  ىمؼمه وم٠مشمك،  قمٚمٞمؽ ٟمِمؼ أن - فمٚمٛم٦م ويم٤مٟم٧م - ومٙمرهٜم٤م اًمٚمٞمؾ

 ."ٞمفقمٚم

 اعمذيمقر اعمّٞم٧م أّٟمف،  اعمٚمّ٘مـ سمـ قمٛمر اًمّديـ هاج اًمِّمٞمخ ذح ذم وىمع

 ( ).اعمًجد ي٘مؿّ  يم٤من اًمذي هريرة أيب طمدي٨م ذم

،  اُمرأة أهّن٤م إّول ذم ٤مًمّّمحٞمحوم ، اًم٘مّّمتلم ًمتٖم٤مير ُمٜمف وهؿٌ  وهق

 .حمجـ أمّ  وأهّن٤م

 اًمٌٚمقّي  قمٛمػم سمـ اًمؼماء سمـ ـمٚمح٦م واؾمٛمف .رضمؾ ومٝمق هذا وأُّم٤م

 ـمريؼ ُمـ واًمّٓمؼماينّ ،  خمتٍماً  داود أسمق طمديثف روى،  إٟمّم٤مر طمٚمٞمػ

 - إٟمّم٤مرّي  وطمقٍح  سمـ طمًلم قمـ أسمٞمف قمـ إٟمّم٤مرّي  ؾمٕمٞمد سمـ قمروة

_______________ 
،  6626،  6626،  6664،  6663،  6662،  6643،  364 )أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ُمـ ـمرق قمـ أيب إؾمح٤مق اًمِمٞم٤ٌمين قمـ اًمِمٕمٌل قمـ اسمـ (  463) وُمًٚمؿ (  6626

  قم٤ٌمس 

  .ُمـ ـمري٘ملم آظمريـ اًمِمٕمٌل سمف(  463) ورواه ُمًٚمؿ  

 .ذم اًمتٕمٚمٞمؼ أيت .وؾمٞم٠ميت ًمٗمٔمف ىمري٤ٌم إن ؿم٤مء اهلل ، أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من (  6)
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 اًمٜمٌّّل  وم٠مشم٤مه ُمرض اًمؼماء سمـ ـمٚمح٦م أنّ  - ضمٕمٗمر سمقزن سمٛمٝمٛمٚمتلم وهق

 ومآذٟمقين اعمقت ومٞمف طمدث ىمد إَّٓ  ـمٚمح٦م أرى ٓ إيّن  .وم٘م٤مل،  يٕمقده ملسو هيلع هللا ىلص

 ويم٤من ، شمقذّم  طمّتك قمقف سمـ ؾم٤مل سمٜمل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يٌٚمغ ومٚمؿ ، وقمّجٚمقا سمف

 اهلل رؾمقل شمدقمقا وٓ،  وم٤مدومٜمقين ُم٧ّم  إذا:  اًمٚمٞمؾ دظمؾ عَم٤ّم ٕهٚمف ىم٤مل

 طملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٠مظمؼم ، سمًٌٌل يّم٤مب أن هيقد قمٚمٞمف أظم٤مف وم٢ميّن  ملسو هيلع هللا ىلص

،  يديف رومع صمؿّ  ، ُمٕمف اًمٜم٤ّمس ومّمّػ  ىمؼمه قمغم وىمػ طمّتك ومج٤مء أصٌح

 .إًمٞمف وشمْمحؽ إًمٞمؽ يْمحؽ ـمٚمح٦م اًمؼ اًمٚمٝمؿّ :  وم٘م٤مل

زاد اًمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م ضمرير قمـ اًمِمٞم٤ٌمين  ( دؾـ مو بعد : )ؿقفف 

سمٕمد ُم٤م  قمغم رضمؾٍ  ملسو هيلع هللا ىلصصغم رؾمقل اهلل  "قمـ اًمِمٕمٌل قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 ."ومـ سمٚمٞمٚم٦ٍم دُ 

ىمؼمًا  ملسو هيلع هللا ىلصأشمك رؾمقل اهلل  "وًمف أيْم٤ًم ُمـ ـمريؼ زائدة قمـ اًمِمٞم٤ٌمين 

 ."..هذا دومـ أو دومٜم٧م اًم٤ٌمرطم٦م: وم٘م٤مًمقا 

٤ٌّمح سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ ًمٚمّٓمؼماينّ  "إوؾمط" ذم ووىمع  اًمّدوٓيبّ  اًمّّم

 ."سمٚمٞمٚمتلم دومٜمف سمٕمد قمٚمٞمف صغمَّ  أّٟمف " اًمِّمٞم٤ٌمينّ  قمـ زيمرّي٤م سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ

  .سمذًمؽ شمٗمّرد إؾمامقمٞمؾ إنّ :  وىم٤مل

 " وم٘م٤مل اًمِّمٞم٤ٌمينّ  قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ هريؿ ـمريؼ ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  ورواه

 ؾمٗمٞم٤من قمـ قم٤مصؿ أيب قمـ آدم سمـ سمنم ـمريؼ وُمـ " سمثالٍث  ُمقشمف سمٕمد

 ." ؿمٝمر سمٕمد " وم٘م٤مل،  اًمِّمٞم٤ٌمينّ  قمـ اًمّثقرّي 

 صغمَّ  أّٟمف قمغم يدّل  اًمّّمحٞمح٦م اًمّٓمرق وؾمٞم٤مق ، ؿم٤مّذة رواي٤مت وهذه

 .دومٜمف صٌٞمح٦م ذم قمٚمٞمف
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 اعم٤ًمئؾ ُمـل وه،   يدومـ سمٕمدُم٤م اًم٘مؼم قمغم اًمّّمالةوذم احلدي٨م 

 .ومٞمٝم٤م اعمختٚمػ

 وموفؽ افـّخعلّ  وُمٜمٕمف ، اجلؿفقر ٛمنموقمّٞمتفسم ىم٤مل:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

  .ومال وإّٓ ،  ذع قمٚمٞمف ُيّمغمَّ  أن ىمٌؾ ومـدُ  إن:  وظـفؿ ، حـقػي وأبق

ُمـ  اًمّزي٤مدة هبذه اطمت٩ّم  اعمخ٤مًمٗملم سمٕمض أنّ  إمماسمـ طم٤ٌمن  وأؿم٤مر

 اهلل وإنّ  ، أهٚمٝم٤م قمغم فمٚمٛم٦م ممٚمقءة اًم٘مٌقر هذه إنّ  "طمدي٨م أيب هريرة 

  .ملسو هيلع هللا ىلص ظمّم٤مئّمف ُمـ ذًمؽ أنّ  قمغم ( ) " سمّماليت قمٚمٞمٝمؿ يٜمّقره٤م

 وومٞمٝم٤م اًم٘مّّم٦م هذه ٟمحق صم٤مسم٧م سمـ زيد سمـ ظم٤مرضم٦م ـمريؼ ُمـ ؾم٤مق صمؿّ 

  ." أرسمٕم٤مً  قمٚمٞمف ويمؼّم ،  ظمٚمٗمف ومّمٗمٗمٜم٤م اًم٘مؼم أشمك صمؿّ  "

٤ٌّمن اسمـ ىم٤مل  سمٞم٤من اًم٘مؼم قمغم ُمٕمف صغمَّ  ُمـ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص إٟمٙم٤مره شمرك ذم:  طم

_______________ 
ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ زيد قمـ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين (  6633) وُمًٚمؿ (  303) خ٤مري أظمرضمف اًمٌ (6)

ومٗم٘مده٤م  -أو ؿم٤مسم٤ًم  -قمـ أيب راومع قمـ أيب هريرة ، أنَّ اُمرأة ؾمقداء يم٤مٟم٧م شم٘مؿ اعمًجد 

: أومال يمٜمتؿ آذٟمتٛمقين ؟ ىم٤مل : ُم٤مت ، ىم٤مل : ، وم٠ًمل قمٜمٝم٤م أو قمٜمف ؟ وم٘م٤مًمقا  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

  .ومدًّمقه ، ومّمغمَّ قمٚمٞمٝم٤م .دًمُّقين قمغم ىمؼمه: ل وم٘م٤م .ومٙم٠مهنؿ صٖمروا أُمره٤م أو أُمره

إن هذه اًم٘مٌقر ممٚمقءٌة فُمٚمٛم٦م قمغم أهٚمٝم٤م ، : صمؿ ىم٤مل  .زاد ُمًٚمؿ  قمـ أيب يم٤مُمؾ قمـ مح٤مد 

 . وإنَّ اهلل قمز وضمؾ يٜمّقره٤م هلؿ سمّماليت قمٚمٞمٝمؿ

ج اًمٌخ٤مري هذه اًمزي٤مدة ( :  660/ 6)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم   ٕهن٤م ، وإٟمام َل خيرِّ

سملمَّ ذًمؽ همػُم واطمد ُمـ أصح٤مب  .وهل ُمـ ُمراؾمٞمؾ صم٤مسم٧م، ضم٦م ذم هذا اإلؾمٜم٤مد ُمدر

 ."سمٞم٤من اعمدرج  "وىمد أووح٧ُم ذًمؽ سمدٓئٚمف ذم يمت٤مب ، مح٤مد سمـ زيد 

 .يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أنَّ هذه اًمزي٤مدة ُمـ ُمراؾمٞمؾ صم٤مسم٧م يمام ىم٤مل أمحد سمـ قمٌدة: ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل  

  .أو ُمـ رواي٦م صم٤مسم٧م قمـ أٟمس

ووىمع ذم ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز قمـ مح٤مد سمـ زيد وأيب ، اسمـ ُمٜمده  يمام رواه: يٕمٜمل  

إن : وم٘م٤مل رضمٌؾ ُمـ إٟمّم٤مر ، وزاد سمٕمده٤م  .قم٤مُمر اخلزاز يمالمه٤م قمـ صم٤مسم٧م هبذه اًمزي٤مدة

 اٟمتٝمك .ملسو هيلع هللا ىلصوم٤مٟمٓمٚمؼ ُمٕمف رؾمقل اهلل : ىم٤مل  .أيب أو أظمل ُم٤مت أو دومـ ومّمؾِّ قمٚمٞمف
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  .ظمّم٤مئّمف ُمـ ًمٞمس وأّٟمف ، ًمٖمػمه ذًمؽ ضمقاز

 .ًمألص٤مًم٦م دًمٞمالً  يٜمٝمض ٓ سم٤مًمّتٌٕمّٞم٦م ي٘مع اًمذي سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ُيّمغمَّ  ومال قمٚمٞمف كمِّ ُص  ُمـ سملم اًمّتٗمّمٞمؾ ردّ  قمغم اًم٤ٌمب سمخؼم دلَّ واؾمتُ 

 .قمٚمٞمف صكم ومٞمٛمـ وردت اًم٘مّّم٦م سم٠منّ ،  قمٚمٞمف

  .ذًمؽ قمغم شمٜمًح٥م اخلّمقصّٞم٦م سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 .يصؾ لَ  دـ افّصالة بؼع َمـ ؿول َػ واختؾَ 

  .يّمؾ لَ  يم٤من ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ّمكمًمٞم دومٜمف ي١مظّمر:  ؾؼقؾ

 .اًم٘مؼم قمغم وم٤مشمتف اًمذي ويّمكم سمدومٜمٝم٤م ي٤ٌمدر:  وؿقؾ

 :  ذفؽ أمد دم اختؾػ وـذا

 .اجلًد َؾ ٌْ يَ  لَ  ُم٤م:  وؿقؾ ، ؿمٝمر إمم:  بعضفؿ ؾعـد

 وهق،  ُمقشمف طملم قمٚمٞمف اًمّّمالة أهؾ ُمـ يم٤من سمٛمـ خيتّص :  وؿقؾ

  أسمداً  جيقز:  وؿقؾ ، اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م قمٜمد اًمّراضمح

 ، ضم٤مسمر سمحدي٨م حمتّج٤مً ،  اًمدومـ سم٤مًمٚمٞمؾ ُمٜمع ُمـ قمغمحلدي٨م اًمرد وذم ا

 أظمرضمف .ذًمؽ إمم يْمٓمرّ  أن إَّٓ  ًمٞمالً  اًمّرضمؾ ي٘مؼم أن زضمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ 

٤ٌّمن اسمـ  .طم

٥ٌم روايتف ذم ُمًٚمؿ سملّم  ًمٙمـ ًّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  : وًمٗمٔمف .ذًمؽ ذم اًم

 ؾـم٤مئ همػم يمٗمـ ذم ويمّٗمـ ىمٌض أصح٤مسمف ُمـ رضمالً  ومذيمر،  يقُم٤مً  ظمٓم٥م

 أن إَّٓ  ، قمٚمٞمف ُيّمكمِّ  طمّتك سم٤مًمٚمٞمؾ اًمّرضمؾ ي٘مؼم أن ومزضمر ، ًمٞمالً  وىمؼم

 .يمٗمٜمف حًـومٚمٞمُ  ٤مهـأظم أطمديمؿ وزِم  إذا:  وىم٤مل .ذًمؽ إمم إٟم٤ًمن يْمٓمرّ 

  .اًمٙمٗمـ حتًلم سم٥ًٌم اًمٜمّٝمل أنّ  قمغم ومدلَّ 
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 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل :  أي .اًمالم سمٙمن ُمْمٌقط " قمٚمٞمف ُيّمكمِّ  طمّتك " وىمقًمف

 ُمـ صالة اًمّّم٤ٌمح إمم اعمّٞم٧م سمت٠مظمػم رضمل إن فأٟمّ  ي٘متيض آظمر ؾم٥ٌم ومٝمذا

  .اًمّٓمح٤موّي  ضمزم وسمف ، ومال وإٓ ، شم٠مظمػمه اؾمتح٥ّم  قمٚمٞمف سمريمتف شمرضمك

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ذيمره سمام ًمٚمجقاز ًمٌخ٤مريا واؾمتدل  يٜمٙمر ولَ  ، قم

 ، سم٠مُمره إقمالُمٝمؿ قمدم قمٚمٞمٝمؿ أٟمٙمر سمؾ ، سم٤مًمٚمٞمؾ إّي٤مه دومٜمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 طمدي٨م ُمـ أظمرضمف اًمٌخ٤مري ، سمٙمر سم٠ميب ٤مسم٦ماًمّّمح صٜمع سمام ذًمؽ وأّيد

 ." يّمٌح أن ىمٌؾ سمٙمر أسمق ودومـ " وومٞمف قم٤مئِم٦م

 سمٙمر أسمق دومـ : ىم٤مل حمّٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ طمدي٨م ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب وٓسمـ

٤ٌّمق سمـ قمٌٞمد طمدي٨م وُمـ .ًمٞمالً  ًّ  اًمٕمِم٤مء سمٕمد سمٙمر أسم٤م دومـ قمٛمر أنّ  ، اًم

 ُمٜمٝمؿ ـوإلمجوع ذًمؽ ويم٤من،  ًمٞمالً  وم٤مـمٛم٦م ـَ ومَ دَ  قمٚمّٞم٤مً  أنّ  وصّح ،  أظمرة

 .اجلقاز قمغم

شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم طمدي٨م أيب هريرة (  أربعوً  ظؾقف ؾؽّز ) : ؿقفف 

.  صمؿ صغمَّ قمٚمٞمف ، ومّمٗمٗمٜم٤م ظمٚمٗمف  "زاد اًمٌخ٤مري". 
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 الحديث الرابع
 دم نػ  ّـُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ  , ظـفو اهلل ريض ظوئشي ظـ - 261

  ( ).ظامميٌ  وٓ ؿؿقٌص  ؾقفو فقس, شحقفّقي  بقضٍ  يامكقيٍ  أثقاٍب ثالثي 

 

 ( ) اًمِّمٕمٌّل  قمـ ؾمٕمد اسمـ ـمٌ٘م٤مت ذم ( أثقاٍب ثالثي  دم ـػ  ـُ ) : ؿقفف 

  ." وًمٗم٤موم٦م ورداء إزار "

 اعمًتح٥ّم  أنّ ،  احلـػّقي ظـ اخلالف ذم صٜمّػ ُمـ سمٕمض وطمٙمك

 .طمؼمة صمقب أطمده٤م ذم يٙمقن أن قمٜمدهؿ

 أظمرضمف .طمؼمة وسمرد صمقسملم ذم يمّٗمـ ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف،  روي سمام أظمذوا ويم٠مهّنؿ

 ُمًٚمؿ روى ًمٙمـ ، طمًـ وإؾمٜم٤مده .ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ داود أسمق

 ( ).قمٜمف ٟمزقمقه٤م أهّنؿ،  قم٤مئِمف طمدي٨م ُمـ واًمؽّمُمذّي 

 ذم ورد ُم٤م أصّح  .سمٞمض أصمقاب صمالصم٦م ذم وشمٙمٗمٞمٜمف:  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل

_______________ 
(  436) وُمًٚمؿ (  6066،  6663،  6660،  6666،  6636) أظمرضمف اًمٌخ٤مري   (6)

ٌِّف قمغم اًمٜم٤مس : زاد ُمًٚمؿ  .ُمـ ـمرق قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م ٤م احلٚم٦م وم٢مٟمام ؿُم أُمَّ

 .ويُمٗمـ ذم صمالصم٦م أصمقاب سمٞمض ؾمحقًمٞم٦م، ومٞمٝم٤م أهن٤م اؿمؽمي٧م ًمف ًمٞمٙمٗمـ ومٞمٝم٤م ومؽميم٧م احلٚم٦م 

ًمق :  صمؿ ىم٤مل، ٕطمًٌٜمَّٝم٤م طمتك ُأيمٗمـ ومٞمٝم٤م ٟمٗمز : وم٠مظمذه٤م قمٌداهلل سمـ أيب سمٙمر وم٘م٤مل 

ق سمثٛمٜمٝم٤م ٜمف ومٞمٝم٤م وم٤ٌمقمٝم٤م وشمّمدَّ أدرج : وذم رواي٦م ًمف  .روٞمٝم٤م اهلل قمز وضمؾَّ ًمٜمٌٞمف ًمٙمٗمَّ

 .احلدي٨م .ذم طمٚم٦م يٛمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م ًمٕمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر ، صمؿ ٟمزقم٧م قمٜمف ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 .قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ قم٤مئِم٦م خمتٍماً (  436) وعمًٚمؿ  

أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم (  636/ 6)  "اًمٓمٌ٘م٤مت"وم٠مظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم ، ُمرؾماًل : أي  (6)

ذم صمالصم٦م أصمقاب   ملسو هيلع هللا ىلصيُمٗمِّـ رؾمقل اهلل : واًمٗمْمؾ سمـ ديملم قمـ زيمري٤مء قمـ قم٤مُمر ، ىم٤مل 

 . إزار ورداء وًمٗم٤موم٦م .سمرود يامٟمٞم٦م همالظ

م ًمٗمٔمف ذم ( 0)  .ختري٩م طمدي٨م اًم٤ٌمبشم٘مدَّ
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  .يمٗمٜمف

 طمؼمة سمرد ذم ّػ ًمُ  : قمروة سمـ هِم٤مم قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق قمٌد وىم٤مل

 ، أٟمس طمدي٨م سمٕمٛمقم هلؿ يًتدّل  أن يٛمٙمـ .قمٜمف ٟمزع صمؿّ ،  ومٞمف ضمّٗمػ

  .اًمِّمٞمخ٤من أظمرضمف .احلؼمة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم اًمٚم٤ٌمس أطم٥ّم  يم٤من

 اًمؼمود ُمـ يم٤من ُم٤م اعمقطّمدة وومتح اعمٝمٛمٚم٦م احل٤مء سمٙمن:  ةؼَم واحلِ 

 .خمّٓمٓم٤مً 

 "اًمثٞم٤مب اًمٌٞمض ًمٚمٙمٗمـ  "سمّقب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري ( بقض ) : ؿقفف 

 .إومْمؾ إَّٓ  ًمٜمٌّٞمف ًمٞمخت٤مر ـيٙم لَ  اهلل أنّ  سمف آؾمتدٓل وشم٘مرير

،  اًم٤ٌمب ذم اًمٍّميح احلدي٨م ذـمف قمغم يث٧ٌم لَ  ًمٌخ٤مريا ويم٠منّ 

ٜمـ أصح٤مب رواه ُم٤م وهق ًّ ٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ اًم  اًمًٌقا : سمٚمٗمظ قم

 صّححف .ُمقشم٤ميمؿ ومٞمٝم٤م ويمّٗمٜمقا ، وأـمٞم٥م أـمٝمر وم٢مهّن٤م اًمٌٞم٤مض صمٞم٤مب

 .واحل٤ميمؿ اًمؽّمُمذّي 

 وإؾمٜم٤مده .رضمقهأظم .ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

  .أيْم٤مً  صحٞمح

 "وعمًٚمؿ  "ؾمحقل يمرؾمػ  "وًمٚمٌخ٤مري( شحقفّقي : ) ؿقفف 

:  أي .ٓم وآظمره اعمٝمٛمٚمتلم سمْمؿّ قل حُ وؾُم  "ؾمحقًمٞم٦ٌم ُمـ يمرؾمػ 

 ُمـ إَّٓ  يٙمقن ٓ اًمٜمّ٘مّل  إسمٞمض واًمّثقب ، ؾمحؾ َجع وهق ، سمٞمض

  .ىمٓمـ

حقل:  وه٥م اسمـ وقمـ ًّ  .ٟمٔمر وومٞمف ، اًم٘مٓمـ اًم

  .سم٤مًمٞمٛمـ ىمري٦م ؾمحقل إمم ٟم٦ًٌم سمٗمتحف روىويُ  ، أّوًمف سمْمؿّ  وهق
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 اًمٜم٥ًّم:  وؿقؾ .اًمّثٞم٤مب وسم٤مًمّْمؿّ  ، اعمديٜم٦م سم٤مًمٗمتح:  إزهرّي  وىم٤مل

 .اًمّثٞم٤مب يًحؾ ّٕٟمف اًم٘مّّم٤مر إمم ومٜم٦ًٌم سم٤مًمٗمتح وأُّم٤م ، سم٤مًمّْمؿّ  اًم٘مري٦م إمم

 .يٜمّ٘مٞمٝم٤م:  أي

 ، اًم٘مٓمـ هق ؾم٤ميمٜم٦م راء سمٞمٜمٝمام واعمٝمٛمٚم٦م اًمٙم٤مف سمْمؿّ :  رؾمػواًمٙمُ 

 " ضمدد ؾمحقًمّٞم٦م " ًمٚمٌٞمٝم٘مّل  رواي٦م ذم ووىمع

 سملم اعم٠ًمًم٦م هذه ذم اخلالف (فقس ؾقفو ؿؿقٌص وٓ ظاممٌي ) : ؿقفف 

 .اجلؿفقر قمـ واًمّث٤مين ، وقمدُمف آؾمتح٤ٌمب ذم وهمػمهؿ احلـػّقي

  .اًمٕمامُم٦م دون اًم٘مٛمٞمص يًتح٥ّم  .احلـػّقي بعض وظـ

 وٓ ىمٛمٞمص ومٞمٝم٤م ًمٞمس " ىمقهل٤م سم٠منّ :  ظم٤مًمػ ُمـ سمٕمض وأضم٤مب

 ."ُم٦مقمام

 .اعمٕمدود ٟمٗمل اعمراد يٙمقن أن:  وحيتؿؾ .َجٚم٦م وضمقدمه٤م ٟمٗمل:  حيتؿؾ

 .واًمٕمامُم٦م اًم٘مٛمٞمص قمـ ظم٤مرضم٦م اًمّثالصم٦م:  أي

  .أفمٝمر وإّول

 .ضمديد:  أي .ىمٛمٞمص ومٞمٝم٤م ًمٞمس .ُمٕمٜم٤مه:  احلـػّقي بعض وؿول

ؾ اًمذي اًم٘مٛمٞمص ومٞمٝم٤م ًمٞمس:  وؿقؾ ًّ  ىمٛمٞمص ومٞمٝم٤م ًمٞمس أو ، ومٞمف هم

 .( ) إـمراف ُمٙمٗمقف

_______________ 
أو ٓ  سم٤مب اًمٙمٗمـ ذم اًم٘مٛمٞمص اًمذي ُيَٙمػُّ ) سم٤مسم٤ًم وم٘م٤مل  "صحٞمحف"قم٘مد اًمٌخ٤مري ذم  (6)

ىمٛمٞمّمف  ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ روى طمدي٨م اسمـ قمٛمر ذم إقمٓم٤مء اًمٜمٌل ( ُيَٙمػُّ ، وُمـ يُمٗمـ سمٖمػم ىمٛمٞمص 

قمٌَد اهلل سمـ ُأيَب سمٕمد ُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصأشمك اًمٜمٌل :  وأيْم٤ًم طمدي٨م ضم٤مسمر ، ٓسمـ ؾمٚمقل ًمتٙمٗمٞمٜمف ومٞمف 

 .دومـ ، وم٠مظمرضمف ، ومٜمٗم٨م ومٞمف ُمـ ري٘مف ، وأًمًٌف ىمٛمٞمّمف

اح سمٛمراد  وأُم٤م ىمقل ( :  640/  0)  .اًمٌخ٤مريىم٤مل اسمـ طمجر سمٕمد أن أورد ظمالف اًمنمُّ
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_______________ 
سمؾ اعمت٤ٌمدر إمم اًمذهـ أٟمف ُمراد ، ومٖمػم ُمًٚمَّؿ  .إن اعمٙمٗمقف إـمراف ٓ أصمر ًمف: اسمـ رؿمٞمد 

  .اًمٌخ٤مري يمام ومٝمٛمف اسمـ اًمتلم

واعمٕمٜمك أنَّ اًمتٙمٗملم ذم اًم٘مٛمٞمص ًمٞمس ممتٜمٕم٤ًم ؾمقاء يم٤من ُمٙمٗمقف إـمراف أو همػم 

ًم٘مقل ُمـ يّدقمل أنَّ اًم٘مٛمٞمص ٓ يًقغ إٓ إذا  أو اعمراد سم٤مًمٙمػ شمزريره دومٕم٤مً ، ُمٙمٗمقف 

 .أو يم٤من همػم ُمزّرر ًمٞمِمٌف اًمرداء، يم٤مٟم٧م أـمراومف همػم ُمٙمٗمقوم٦م 

وإمم أنَّ اًمتٙمٗملم ذم همػم ىمٛمٞمص ، وأؿم٤مر سمذًمؽ إمم اًمردِّ قمغم ُمـ ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ 

، وذم اخلالومٞم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ اسمـ قمقن ، ُمًتح٥م وٓ يٙمره اًمتٙمٗملم ذم اًم٘مٛمٞمص 

ٗم٤م  يم٤من: ىم٤مل  حمٛمد سمـ ؾمػميـ يًتح٥م أن يٙمقن ىمٛمٞمص اعمٞم٧م يم٘مٛمٞمص احلل ُمٙمٗمَّ

راً    .ُمزرَّ
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 ديث الخامسالح
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظؾقـو دخؾ:  ؿوفً,  إكصورّيي ظطّقي أمّ  ظـ - 264

 ذفؽ مـ أـثر أو,  مخسوً  أو,  ثالثوً  اؽسؾـفو:  ؾؼول,  ابـتف تقّؾقً حغ

ـّ  إن  مـ صقئوً  أو ـوؾقراً  إخرة دم واجعؾـ,  وشدرٍ  بامءٍ  ذفؽ رأيت

ـّ  ؾنذا,  ـوؾقرٍ  :  وؿول,  حؼقه ؾلظطوكو , آذّكوه ؾرؽـو ؾؾاّم .ؾآذّكـل ؾرؽت

 .إزاره تعـل .بف أصعرّنو

 مـفو افقضقء ومقاضع بؿقومـفو ابدأن:  وؿول,   شبعوً  أو:  رواييٍ  ودم

 ( ).ؿرونٍ  ثالثي رأشفو وجعؾـو:  ؿوفً,  ظطّقي أمّ  وإنّ  ,

 

 قمغم قمٓمّٞم٦م أمّ  طمدي٨م ُمدار ( ) ( إكصورّيي ظطّقي أمّ  ظـ: )  ؿقفف

 .حمّٛمد حيٗمٔمف لَ  ُم٤م طمٗمّم٦م ُمٜمف ٔم٧ْم ٗمِ وطَم  ، ؾمػميـ اسمٜمل وطمٗمّم٦م حمّٛمد

 .ُمٌّٞمٜم٤مً  ؾمٞم٠ميت يمام

 أمّ  طمدي٨م ُمـ أقمغم ًمٚمٛمّٞم٧م اًمٖمًؾ أطم٤مدي٨م ذم ًمٞمس:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 اٟمتٝمك  .إئّٛم٦م قمّقل وقمٚمٞمف،  قمٓمّٞم٦م

قمـ اسمـ  أّيقب قمـ اًمّث٘مٗمّل  رواي٦م ذم ( ابـتف تقّؾقً حغ: )  ؿقفف

 وٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م دظمؾ " ٩ٍم ضمري اسمـ رواي٦م ذم ويمذا، اًمٌخ٤مري ذم  ؾمػميـ

_______________ 
،  6333،  6644،  6643،  6642،  6642،  6646،  626) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ؾمػميـ (  404) وُمًٚمؿ (  6633،  6330،  6336،  6336

ًٓ وخمتٍماً  .وطمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ أم اهلذيؾ قمـ أم قمٓمٞم٦م  .ُمٓمقَّ

 .( 663) شم٘مّدُم٧م شمرَجتٝم٤م ذم طمدي٨م رىمؿ ( 6)
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ؾ ًّ  .( ) " سمٜمتف ٟمٖم

 ، اًمٖمًؾ ذم اًمٜمًّقة ذع طملم دظمؾ أّٟمف اعمراد سم٠منّ :  بقـفام وجيؿع

ـّ  أنّ ،  اًمٜم٤ًّمئّل  وقمٜمد  سمـ هِم٤مم رواي٦م ُمـ وًمٗمٔمف ، سم٠مُمره يم٤من إًمٞمٝم٤م جمٞمئٝم

٤من ًّ ،  إًمٞمٜم٤م وم٠مرؾمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٤مت إطمدى ُم٤مشم٧م " طمٗمّم٦م قمـ طم

 ." اهمًٚمٜمٝم٤م:  وم٘م٤مل

 ، ُمًاّمة اًمٌخ٤مرّي  رواي٦م ُمـ رء ذم شم٘مع لَ  ( ) (زيـى  بـتفا: )  ؿقفف

 شم٘مّدم اًمتل ُأُم٤مُم٦م واًمدة اًمّرسمٞمع سمـ اًمٕم٤مص أيب زوج زيٜم٥م أهّن٤م واعمِمٝمقر

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٜم٤مت أيمؼم وهل ، ( ) اًمّّمالة ذم ذيمره٤م

 ، صمامن ؾمٜم٦م أّول ذم " اًمّذيؾ " ذم اًمّٓمؼمّي  طمٙم٤مه ومٞمام ووم٤مهت٤م ويم٤مٟم٧م

 قمـ إطمقل قم٤مصؿ ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ قمٜمد هذا ذم ُمًاّمة وردْت  وىمد

 ىم٤مل،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقلِ  سمٜم٧ُم  زيٜم٥ُم  ُم٤مشم٧م عَم٤ّم : ىم٤مًم٧م قمٓمّٞم٦م أمّ  قمـ طمٗمّم٦م

 .احلدي٨م ومذيمر .اهمًٚمٜمٝم٤م:  اهلل رؾمقل

 ذم إَّٓ  ُمًاّمة حمّٛمد قمـ وٓ طمٗمّم٦م قمـ اًمّٓمرق ُمـ رء ذم أره٤م ولَ 

 ـقم اًمّتلم اسمـ ومحٙمك،  ذًمؽ ذم ظمقًمػ وىمد ، هذه قم٤مصؿ رواي٦م

،  قمثامن زوج يمٚمثقم أمّ  اعمذيمقرة اًمٌٜم٧م سم٠منّ  ضمزم أّٟمف،  اًمِّم٤مرح اًمّداودّي 

 .ُمًتٜمده يذيمر ولَ 

_______________ 
، ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ زريع  قمـ أيقب (  404)  "اًمّمحٞمح"ويمذا أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم (6)

وٟمحـ ٟمٖمًؾ إطمدى   ملسو هيلع هللا ىلصأشم٤مٟم٤م رؾمقل اهلل  "وعمًٚمؿ أيْم٤ًم قمـ يزيد سمـ ه٤مرون سمٚمٗمظ 

 "سمٜم٤مشمف

 .يمام ذيمر اًمِم٤مرحوَل شم٠مت ُمًامة ذم اًمٌخ٤مري ، اًمتٍميح ذم شمًٛمٞمتٝم٤م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ  (6)

 ( 43) اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ  (0)
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 ومٚمؿ سمٌدرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌّّل  .شمقوّمٞم٧م يمٚمثقم أمّ  سم٠منّ :  اعمٜمذرّي  وشمٕمّ٘مٌف

 .يِمٝمده٤م

 شمٌٕم٤مً  اًمٜمّقوّي  وقمزاه ، رىمّٞم٦م طمٞمٜمئذٍ  شمقوّمٞم٧م اًمتل وم٢منّ  ُمٜمف همٚمطٌ  وهق

ػم أهؾ ًمٌٕمض ًمٕمٞم٤مضٍ  ًّ  .اًم

 ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر أيب قمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف وم٘مد،  ؿمديد ىمّمقر وهق

ؾ وٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م دظمؾ " وًمٗمٔمف أّيقب قمـ اًمّث٘مٗمّل  اًمقّه٤مب قمٌد قمـ ًّ  ٟمٖم

 .( ) ٟمٔمر وومٞمف ، اًمِّمٞمخلم ذط قمغم اإلؾمٜم٤مد وهذا " يمٚمثقم أمّ  اسمٜمتف

 قمـ إوزاقمّل  ـمريؼ ُمـ سمِمٙمقال ٓسمـ " اعمٌٝمامت " ذم وىمع ويمذا

ؾ ومٞمٛمـ يمٜم٧م:  ىم٤مًم٧م قمٓمّٞم٦م أمّ  قمـ ؾمػميـ سمـ حمّٛمد ًّ  " يمٚمثقم أمّ  هم

 .احلدي٨م

  .ٟمٔمرٌ  وومٞمف،  يمٚمثقم أمّ  أهّن٤م .اًمؽّمُمذّي  زقمؿ:  ُمٖمٚمٓم٤مي سمخطّ  وىمرأت

 ذم اًمّدوٓيبّ  روى وىمد .ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اًمؽّمُمذّي  ذم أر ولَ  ، ىم٤مل يمذا

 يم٤مٟم٧م قمٓمّٞم٦م أمّ  أنّ ،  قمٛمرة قمـ اًمّرضم٤مل أيب ـمريؼ ُمـ "اًمّٓم٤مهرة اًمّذّرّي٦م"

ؾ ـممّ  ًّ   .احلدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  اسمٜم٦م يمٚمثقم أمّ  هم

 .ُمتٕمّددة ـمرق ُمـ عمجٞمئف ذًمؽ شمرضمٞمح دقمقى ومٞمٛمٙمـ

 اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ضمزم وم٘مد ، َجٞمٕم٤مً  طميهتام شمٙمقن سم٠من:  اجلؿع ويؿؽـ

 .اعمّٞمت٤مت هم٤مؾمٚم٦م يم٤مٟم٧م سم٠مهّن٤م شمرَجتٝم٤م ذم اهلل رمحف

 ومٗمل ، همػمه٤م صمالث ُمٕمٝم٤م طمين اًماليت اًمٜمًّقة شمًٛمٞم٦م ُمـ زم ووىمع

_______________ 
أنَّ ، ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م (  6626) ٕنَّ احلدي٨م رواه اًمٌخ٤مري ، ٟمٔمَّره اًمِم٤مرح  (6)

  .وؾمٞم٠ميت ىمري٤ٌمً  .ٓ أدري أيَّ سمٜم٤مشمف: وذم آظمره ىم٤مل  .أيقب أظمؼمه قمـ اسمـ ؾمػميـ
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 ممّـ يم٤مٟم٧م أهّن٤م قمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  " اًمّٓم٤مهرة اًمّذّرّي٦م "

ٚمٝم٤م ًّ  ُمـ داود وٕيب .اعمّٓمٚم٥م قمٌد سمٜم٧م صٗمّٞم٦م وُمٕمٜم٤م:  ىم٤مًم٧م،  هم

 يمٜم٧م:  ىم٤مًم٧م اًمّث٘مٗمّٞم٦م - ووم٤مء وٟمقن سم٘م٤مٍف  - ىم٤مٟمػ سمٜم٧م ًمٞمغم طمدي٨م

ٚمٝم٤م ومٞمٛمـ ًّ  أهّن٤م إمم يقُمئ ؿمٞمئ٤مً  ؾمٚمٞمؿٍ  أمّ  طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وروى ، هم

 .أيْم٤مً  ذًمؽ يتطم

 قمغم يدّل  وهذا .سمٜم٤مشمف أيَّ  أدري وٓ: ( ) ؾمػميـ اسمـ ٤ملىم ًمٚمٌخ٤مريو

 واهلل .ؾمػميـ اسمـ دون ممّـ وهمػمه فـُم٤مضم اسمـ رواي٦م ذم شمًٛمٞمتٝم٤م أنّ 

 .أقمٚمؿ

 همًؾ وضمقب قمغم سمف اؾمتدل:  سمزيزة اسمـ ىم٤مل ( اؽسؾـفو: )  ؿقفف

ـّ  إن " سمٕمد ومٞمام ىمقًمف أنّ  قمغم ُمٌٜمّل  وهق ، اعمّٞم٧م  يرضمع هؾ " ذًمؽ رأيت

  .اعمّدقمك ومث٧ٌم ، أرضمح واًمّث٤مين ؟ اًمٕمدد أو اًمٖمًؾ إمم

 قمغم ًمٚمقضمقب ًمٞمس " صمالصم٤مً  " ىمقًمف ًمٙمـ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 إرادة دمقيز قمغم سمف آؾمتدٓل ومٞمتقىّمػ ، اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م ُمـ اعمِمٝمقر

 سمٜمٗمًف ُمًت٘مّؾ  همػم " صمالصم٤مً  " ىمقًمف ٕنّ ،  واطمد سمٚمٗمظٍ  اعمختٚمٗملم اعمٕمٜمٞملم

 اًمقضمقب إُمر سمٚمٗمظ ومػماد .إُمر صٞمٖم٦م حت٧م داظمالً  يٙمقن أن سمدّ  ومال

  .اٟمتٝمك .اإليت٤مر إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم واًمٜمّدب ، اًمٖمًؾ أصؾ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم

  .ذًمؽ شم٠مسمك ٓ اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م وىمقاقمد

_______________ 
 "سم٤مب يمٞمػ اإلؿمٕم٤مر ًمٚمٛمٞم٧م"أُم٤م ذم  .أنَّ اًم٘م٤مئؾ اسمـ ؾمػميـ .يمذا ىم٤مل اًمِم٤مرح رمحف اهلل(6)

: صمؿ ىم٤مل  .ومجزم اًمِم٤مرح سم٠من اًم٘م٤مئؾ هق أيقب، ومٞمف (  6626) طمٞم٨م رواه اًمٌخ٤مري 

 اهـ .وومٞمف دًمٞمؾ قمغم أٟمف َل يًٛمع شمًٛمٞمتٝم٤م
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 .اًمّثالث إجي٤مب إمم وادزينّ  افّظوهر وأهؾ افؽقؾّققن ذهى وُمـ صَمؿَّ 

 همًؾ يٕم٤مد وٓ ُمقوٕمف يٖمًؾ ذًمؽ سمٕمد رء ُمٜمف ظمرج إن:  وىم٤مًمقا

  .احلدي٨م ًمٔم٤مهر خم٤مًمػ وهق ، اعمّٞم٧م

٤من سمـ هِم٤مم قمـ اًمّرّزاق قمٌد أظمرضمف،  ُمثٚمف احلسـ ظـ وضم٤مء ًّ  طم

ؾ : ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ قمـ ًّ  ، ومخٛم٤ًمً  سمٕمد رء ُمٜمف ظمرج وم٢من،  صمالصم٤مً  يٖم

ؾ رء ُمٜمف ظمرج وم٢من ًّ ؾ : احلًـ وىم٤مل:  هِم٤مم ىم٤مل ، ؾمٌٕم٤مً  هم ًّ  يٖم

  .اًمّثالث قمغم يزد ولَ  .ظمرج ُم٤م همًؾ رء فُمٜم ظمرج وم٢من ، صمالصم٤مً 

 .يمٗم٤مي٦م ومرض اعمّٞم٧م همًؾ أنّ  قمغم اإلمجوع اًمٜمّقوّي  ٟم٘مؾ وىمد

 نّ إ طمّتك .ادوفؽّقي ظـد مشفقر اخلالف وم٢منّ  ، ؿمديد ذهقل وهق

ـّ  ، ؾمٜم٦ّم أّٟمف ُمًٚمؿ ذح ذم رضّمح اًم٘مرـمٌّل    .وجقبف ظذ اجلؿفقر وًمٙم

 اًم٘مقل سمف شمقارد وىمد ، ؽسمذًم ي٘مؾ لَ  ُمـ قمغم اًمٕمريبّ  اسمـ ردّ  وىمد

ؾوهمُ  ، واًمٕمٛمؾ  .؟ ؾمقاه سمٛمـ ومٙمٞمػ اعمٓمّٝمر اًمّٓم٤مهر ًّ

٤من سمـ هِم٤مم رواي٦م وذم رواي٦م هلام ُمـ ( مخسوً  أو ثالثوً : )  ؿقفف ًّ  طم

 ٓ ًمٚمؽّمشمٞم٥م هٜم٤م " أو " و " مخ٤ًمً  أو صمالصم٤مً  وشمراً  اهمًٚمٜمٝم٤م " طمٗمّم٦م قمـ

 .ًمٚمّتخٞمػم

 زي٤مدة إمم اطمتجـ وم٢من صمالصم٤مً  وًمٞمٙمـ وشمراً  اهمًٚمٜمٝم٤م اعمراد:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

٦ٌّم واًمّثالث ُمٓمٚمقب اإليت٤مر أنّ  وطم٤مصٚمف ، ومخٛم٤ًمً   طمّمؾ وم٢من ، ُمًتح

 ، اإلٟم٘م٤مء حيّمؾ طمّتك وشمراً  زيد وإٓ ومقىمٝم٤م ُم٤م ينمع لَ  هب٤م اإلٟم٘م٤مء

  .اٟمتٝمك .ًمٚمٌدن قم٤مُّم٦م واطمدة ُمّرة ذًمؽ ُمـ واًمقاضم٥م

  .ذًمؽ ذم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ سمح٨م ؾمٌؼ وىمد
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 هق اعمنموع أنّ  إمم إؿم٤مرة " مخ٤ًمً  أو " ىمقًمف ذم:  اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

ـّ  ّٕٟمف،  اإليت٤مر  .إرسمع قمـ وؾمٙم٧م،  اخلٛمس إمم اًمّثالث ُمـ ٟم٘مٚمٝم

 صمالث اًمقشمر أىمّؾ  أنّ  قمغم سمف اؾمتدل " مخ٤ًمً  أو صمالصم٤مً  وشمراً  " ومٞمف وىمقًمف

 ًمتٜم٤مول أـمٚمؼ ًمق إذ،  ًمٚمٛمراد اًمٌٞم٤من ُم٤ًمق ؾمٞمؼ ّٕٟمف ومٞمف دًٓم٦م وٓ ،

 .ٝم٤مومقىم ومام اًمقاطمدة

 ، ًمٚمٛم١مّٟم٨م ظمٓم٤مب ّٕٟمف اًمٙم٤مف سمٙمن ( ذفؽ مـ أـثر أو: )  ؿقفف

 ." ؾمٌٕم٤مً  أو مخ٤ًمً  أو صمالصم٤مً  " طمٗمّم٦م قمـ أّيقب رواي٦م وهلام ذم

 ُمـ سم٠ميمثر اًمّتٕمٌػم " ؾمٌٕم٤مً  " ىمقًمف سمٕمد اًمّرواي٤مت ُمـ رء ذم أر ولَ 

 " وإُّم٤م " ؾمٌٕم٤مً  أو " وم٢مُّم٤م ؾمقاه٤م ُم٤م وأُّم٤م ، داود ٕيب رواي٦م ذم إَّٓ  ذًمؽ

 ." ذًمؽ ُمـ أيمثر أو

ٌع " ذًمؽ ُمـ أيمثر أو " ىمقًمف شمٗمًػم ؾقحتؿؾ ًّ  ، أمحد ؿول وبف ، سم٤مًم

ٌع قمغم اًمّزي٤مدة ومٙمره ًّ   .اًم

ٌع سمٛمج٤موزة ىم٤مل أحداً  أظؾؿ ٓ:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل ًّ  ُمـ وؾم٤مق ، اًم

َّٓ  صمالصم٤مً  قمٓمّٞم٦م أمّ  قمـ اًمٖمًؾ ي٠مظمذ يم٤من ؾمػميـ اسمـ أنّ ،  ىمت٤مدة ـمريؼ  وإ

َّٓ  ومخٛم٤ًمً    .ؾمٌع ذًمؽ ُمـ أيمثر أنّ  ومرأيٜم٤م:  ىم٤مل .وم٠ميمثر وإ

ٌع قمغم اًمّزي٤مدة:  اعم٤موردّي  وىم٤مل ًّ   .هف اًم

 أطم٥ّم  ومال،  سم٤معم٤مء يًؽمظمل اعمّٞم٧م ضمًد أنّ  سمٚمٖمٜمل:  اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل

 .ذًمؽ قمغم اًمّزي٤مدة

ـّ  إن: )  ؿقفف ـّ  إمم اًمّتٗمقيض ُمٕمٜم٤مه ( ذفؽ رأيت  سمح٥ًم اضمتٝم٤مده

 .اًمّتِمّٝمل ٓ احل٤مضم٦م
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ـّ  اًمّرأي ومّقض إّٟمام:  اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل  وهق اعمذيمقر سم٤مًمنّمط إًمٞمٝم

 .اإليت٤مر

ـّ  إن " ىمقًمف حيتؿؾ:  ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ قمـ اًمّتلم اسمـ وطمٙمك  أن " رأيت

 .اعمذيمقرة إقمداد إمم يرضمع

ـّ  إن،  ُمٕمٜم٤مه يٙمقن أن:  وحيتؿؾ  وم٤مإلٟم٘م٤مء وإٓ .ذًمؽ شمٗمٕمٚمـ أن رأيت

 .يٙمٗمل

 اًمّتٓمّٝمر ضمقاز ذم أصؾ هذا : اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مل ( وشدر بامءٍ )  .ؿقفف

  .اٟمتٝمك .اإلـمالق اعم٤مء يًٚم٥م لَ  إذا اعمْم٤مف سم٤معم٤مء

 .ؾمٞم٠ميت يمام ًمٚمّتٓمٝمػم اعمّٞم٧م همًؾ أنّ  اًمّّمحٞمح قمغم ُمٌٜمّل  وهق

 وهق ، اعمّٞم٧م ًمٖمًؾ آًم٦م ُمٕم٤مً  ( )اًمٌخ٤مري  ضمٕمٚمٝمام:  اعمٜمػم سمـ اًمّزيـ ىم٤مل

  " ىمقًمف ٕنّ  ، اًم٤ٌمب حلدي٨م ُمٓم٤مسمؼ
ٍ
 " ًمفسم٘مق يتٕمٚمؼ " وؾمدر سمامء

در أنّ  وفم٤مهره " اهمًٚمٜمٝم٤م ًّ  ، اًمٖمًؾ ُمّرات ُمـ ُمّرة يمّؾ  ذم خيٚمط اًم

 ٓ اعمْم٤مف اعم٤مء ٕنّ  ، ًمٚمّتٓمٝمػم ٓ ًمٚمّتٜمٔمٞمػ اعمّٞم٧م همًؾ سم٠منّ  ُمِمٕمر وهق

  .اٟمتٝمك .سمف يتٓمّٝمر

 ٓ أن ٓطمتامل ، ( ) سمذًمؽ ُمْم٤موم٤مً  يّمػم اعم٤مء يمقن ًمزوم يٛمٜمع وىمد

در يٖمػّم  ًّ در ٛمٕمؽيُ  سم٠من اعم٤مء وصػ اًم ًّ  .ُمّرة يمّؾ  ذم سم٤معم٤مء يٖمًؾ صمؿّ  سم٤مًم

  .ذًمؽ ي٠مسمك ٓ اخلؼم ًمٗمظ وم٢منّ 

_______________ 
 (سم٤مب همًؾ اعمٞم٧م وووقءه سم٤معم٤مء واًمًدر ) عَم٤َّم شمرضمؿ ًمٚمحدي٨م سم٘مقًمف : أي  (6)

إنَّ ذم هذا احلدي٨م دًٓم٦ًم قمغم أنَّ اعم٤مء : ٘م٤مل اًمّمقاب أنَّ ي: ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل  (6)

 .اعمْم٤مف إًمٞمف ـمٝمقٌر ُم٤م دام اؾمؿ اعم٤مء صم٤مسمت٤ًم ًمف إذا يم٤من اعمْم٤مف إًمٞمف ـم٤مهرًا يم٤مًمًدر وٟمحقه

 .وىمد اظمت٤مر ذًمؽ أسمق اًمٕم٤ٌمس سمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحٝمام اهلل يمام ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب
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در جيٕمؾ:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل ًّ  رهمقشمف خترج أن إمم وخيْمخض ُم٤مء ذم اًم

  .همًٚم٦م ومٝمذه ، اًم٘مراح اعم٤مء قمٚمٞمف ّم٥ّم يُ  صمؿّ ،  ضمًده سمف ويدًمؽ

در ورىم٤مت شمٓمرح:  ىم٤مًمقا ىمقُم٤مً  أنّ :  اعمٜمذر اسمـ وطمٙمك ًّ  .اعم٤مء ذم اًم

  .اعمٓمٚمؼ وصٗمف ومٞمتٖمػّم  اعم٤مء يامزج ًمئال:  أي

 سم٤معم٤مء ُمّرة يمّؾ  ذم يٖمًؾ:  وىم٤مل،  ذًمؽ أٟمٙمر أّٟمف أمحد ظـ وحؽل

در ًّ   .واًم

 اسمـ قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ داود أسمق رواه ُم٤م،  ذًمؽ ذم ورد ُم٤م وأقمغم

در سم٤معم٤مء ومٞمٖمًؾ .قمٓمّٞم٦م أمّ  قمـ اًمٖمًؾ ي٠مظمذ يم٤من أّٟمف،  ؾمػميـ ًّ  واًم

 . واًمٙم٤مومقر سم٤معم٤مء واًمّث٤مًمث٦م ُمّرشملم

 اًمّت٤مسمٕملم أقمٚمؿ ُمـ ؾمػميـ اسمـ يم٤من:  ي٘م٤مل يم٤من:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

  .سمذًمؽ

 سم٤معم٤مء واًمّث٤مٟمٞم٦م،  اًم٘مراح سم٤معم٤مء إومم َُمـ ىم٤مل:  اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

در ًّ  ًمٗمظ ذم هق ومٚمٞمس،  واًمٙم٤مومقر سم٤معم٤مء واًمّث٤مًمث٦م،  اًمٕمٙمس أو واًم

  .ٟمتٝمكا .احلدي٨م

،  اعمٓمٚمؼ اًمٍّمف ٤مءسم٤معم اًمٖمًالت إطمدى شم٘مع أن أراد ىم٤مئٚمف ويم٠منّ 

  .ومال اعمْم٤مف وأُّم٤م ، احل٘مٞم٘م٦م ذم اعمٓمّٝمر ّٕٟمف

ؽ:  افؼقل إول ًّ  اًمٗمريّض  واسمـ ؿمٕم٤ٌمن اسمـ احلدي٨م سمٔم٤مهر مت

 ومٞمجزئ ًمٚمّتٜمٔمٞمػ هق إّٟمام اعمّٞم٧م همًؾ:  وم٘م٤مًمقا،  اعم٤مًمٙمّٞم٦م ُمـ وهمػممه٤م

  .اًمّنف ضمٝم٦م ُمـ يٙمره وإّٟمام:  ىم٤مًمقا ، وٟمحقه اًمقرد يمامء اعمْم٤مف سم٤معم٤مء

ٌّدّي  همًؾ أّٟمف اجلٛمٝمقر قمٜمد اعمِمٝمقر:  افؼقل افثوين  ُم٤م ومٞمف يِمؽمط شمٕم
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  .واعمٜمدوسم٦م اًمقاضم٦ٌم إهم٤ًمل سم٘مّٞم٦م ذم يِمؽمط

 .ضمٜم٤مسم٦م قمٚمٞمف يٙمقن أن ٓطمتامل اطمتٞم٤مـم٤مً  ذع:  ىمٞمؾ:  افؼقل افثوفٌ

 وهق اًمٌٚمقغ دون هق ُمـ همًؾ ينمع ٓ أن ٓزُمف ٕنّ  .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 .اإلمجوع خالف

، ( ) اعمٕمروف ٥مٞمْ اًمٓمِّ  هق(  ـوؾقراً  أخرة دم عؾـواج: )  ؿقفف

  يمؾِ  وقم٤مءُ :  سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل،  اًمققم٤مء قمغم ويٓمٚمؼ
ٍ
،  ويمٗمراه يم٤مومقره رء

 .ويمٗمري يم٤مومقر ظمرج إذا ًمٚمٕمٜم٥م وي٘م٤مل

 ىم٤مل اًمٚمٗمٔمتلم أي اًمّراوي ُمـ ؿمّؽ  هق ( ـوؾقر مـ صقئوً  أو: ) ؿقفف 

 سمٙمؾ ومٞمّمدق صم٤ٌمتاإل ؾمٞم٤مق ذم ٟمٙمرة ّٕٟمف اًمّث٤مين قمغم حمٛمقل وإّول ،

 .ُمٜمف رء

 رواي٦م ذم ويمذا ، إّول سم٤مًمِّمّؼ  رواي٦م أيقب قمـ اسمـ ؾمػميـ ذم وضمزم

 .اجلؿفقر ؿول وبف .اعم٤مء ذم اًمٙم٤مومقر ضمٕمؾ وفم٤مهره ، ضمري٩ٍم  اسمـ

 إهن٤مء سمٕمد:  أي،  احلٜمقط ذم جيٕمؾ إّٟمام:  وافؽقؾّققن افـّخعلّ  وؿول

 .واًمّتجٗمٞمػ اًمٖمًؾ

 ."واضمٕمٚمـ ذم آظمر ذًمؽ يم٤مومقرًا  "ظ وىمد ورد ذم رواي٦م اًمٜم٤ًمئل سمٚمٗم

 ٕضمؾ - اعمقوع رائح٦م يٓمّٞم٥م يمقٟمف ُمع - اًمٙم٤مومقر ذم احلٙمٛم٦م:  ؿقؾ

 .ٟمٗمقذ وىمّقةَ  وشمؼميداً  دمٗمٞمٗم٤مً  ومٞمف أنّ ،  وهمػمهؿ اعمالئٙم٦م ُمـ حيي ُمـ

 ُمـ يتحٚمؾ ُم٤م وردع،  قمٜمف اهلقامّ  وـمرد اعمّٞم٧م سمدن شمّمٚمٞم٥م ذم وظم٤مّصّٞم٦م

_______________ 
ُمـ أظمالط : أسمٞمض يمٜمقر إىمحقان ، واًمٙم٤مومقر ٟم٤ٌمٌت ًمف ٟمقٌر  .اًمٙم٤مومقر: ىم٤مل اًمٚمٞم٨م ( 6)

 .(63/666)هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  .وقم٤مء اًمٓمٚمع: اًمٓمٞم٥م ، واًمٙم٤مومقر 
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 ذم اًمّٓمّٞم٦ٌم إرايٞمح أىمقى وهق ، فإًمٞم اًمٗم٤ًمد إهاع وُمٜمع،  اًمٗمْمالت

 ُمثالً  إومم ذم يم٤من ًمق إذ .إظمػمة ذم ضمٕمٚمف ذم اًمّنّ  هق وهذا ، ذًمؽ

 .اعم٤مء ٕذهٌف

 اًمّتٓمّٞم٥م جمّرد إمم ٔمرٟمُ  إن ؟ اًمٙم٤مومقر ُم٘م٤مم ُمثالً  اعمًؽ ي٘مقم وهؾ

 وًمق ُم٘م٤مُمف همػمه ىم٤مم اًمٙم٤مومقر دمقمُ  إذا:  ي٘م٤مل وىمد ، ومال وإٓ ، ومٜمٕمؿ

 .ُمثالً  دةواطم سمخ٤مّصّٞم٦مٍ 

ـّ  ؾنذا: )  ؿقفف  .أقمٚمٛمٜمٜمل:  أي ( ؾآذّكـل ؾرؽت

 ، احل٤مرض ُمـ اخلٓم٤مب سمّمٞمٖم٦م ًمأليمثر يمذا ( ؾرؽـو ؾؾاّم )  : ؿقفف

 .اًمٖم٤مئ٥م سمّمٞمٖم٦م " ومرهمـ ومٚماّم  " وًمألصٞمكمّ 

 - هذيؾ ًمٖم٦م وهل - يمنه٤م وجيقز اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح ( حؼقه) :  ؿقفف

 هذه آظمر ذم ُمٗمّناً  ىمعو يمام اإلزار هٜم٤م سمف واعمراد ، ؾم٤ميمٜم٦م ىم٤مف سمٕمده٤م

 .اًمّرواي٦م

 ، جم٤مزاً  اإلزار قمغم وأـمٚمؼ ، اإلزار ُمٕم٘مد إصؾ ذم واحل٘مق

 ُمـ ومٜمزع " سمٚمٗمظ ؾمػميـ سمـ حمّٛمد قمـ قمقن اسمـ رواي٦م ُمـ ًمٚمٌخ٤مريو

 .طم٘مٞم٘متف قمغم هذا ذم واحل٘مق " إزاره طم٘مقه

 يكم اًمذي اًمّثقب أي .ؿمٕم٤مره٤م اضمٕمٚمٜمف:  أي ( إّيوه أصعرّنو: )  ؿقفف

 وومٞمف "اإلؿمٕم٤مر اًمٗمٗمٜمٝم٤م ومٞمف  وزقمؿ أنَّ  "زاد اًمٌخ٤مري  ، ضمًده٤م

 وهق ، اًمٗمٗمٜمٝم٤م إّي٤مه٤م أؿمٕمرهن٤م ىمقًمف ُمٕمٜمك أنّ  وزقمؿ،  واًمّت٘مدير اظمتّم٤مر

  .اًمّثٞم٤مب ُمـ اجلًد يكم ُم٤م اًمِّمٕم٤مر ٕنّ  ، اًمٚمٗمظ فم٤مهر

 أّٟمف:  سمّٓم٤مل اسمـ وذيمر .أّيقب هق " وزقمؿ " اًمّرواي٦م هذه ذم واًم٘م٤مئؾ
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 .ؾمػميـ اسمـ

 : ىم٤مل ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ روايتف ذم اًمّرّزاق قمٌد سمّٞمٜمف وىمد ، أومم وإّول

 اًمٗمٗمٜمٝم٤م : ىم٤مل إَّٓ  أراه ُم٤م:  ىم٤مل ؟ سمف شم١مزر .أؿمٕمرهن٤م ىمقًمف ّٕيقب ىمٚم٧م

 .ومٞمف

 ولَ  اًمٖمًؾ ُمـ يٗمرهمـ أن إمم ُمٕمف اإلزار شم٠مظمػم ذم احلٙمٛم٦م:  ؿقؾ

ـّ   ٓ طمّتك،  اًمٙمريؿ ضمًده ُمـ اًمٕمٝمد ىمري٥م ًمٞمٙمقن،  أّوًٓ  إّي٤مه يٜم٤موهل

 اًمّتؼّمك ذم أصؾ وهق ، وم٤مصؾ ضمًده٤م إمم ضمًده ُمـ اٟمت٘م٤مًمف سملم يٙمقن

 .( ) اًمّّم٤محللم سمآصم٤مر

 "وسمّقب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري ،  اًمّرضمؾ صمقب ذم اعمرأة شمٙمٗملم ضمقاز وومٞمف

 وم٠مقمٓم٤مه٤م " ومٞمف ىمقًمف اًمؽّمَج٦م دوؿم٤مهِ  "هؾ شمٙمّٗمـ اعمرأة ذم إزار اًمرضمؾ ؟ 

 ." إزاره

 ومٙم٠مّٟمف ، اعم٠ًمًم٦م ذم قمٜمده شمرّدد إمم " هؾ " سم٘مقًمف أؿم٤مر:  رؿمٞمد اسمـ ىم٤مل

 ومٞمف اعمقضمقد اعمٕمٜمك ٕنّ ،  ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  ذًمؽ اظمتّم٤مص اطمتامل إمم أوُم٠م

 سمٕمرىمف قمٝمده ىمرب ُمع ؾمّٞمام وٓ همػمه ذم يٙمقن ٓ ىمد وٟمحقه٤م اًمؼميم٦م ُمـ

ـّ  ، اًمٙمريؿ  ذًمؽ قمغم آّتػوق سمّٓم٤مل اسمـ ٟم٘مؾ وىمد ، اجلقاز إفمٝمر وًمٙم

 سم٤مًمٜمّٔمر شمرضمؿ إّٟمام ّٕٟمف،  اًمٌخ٤مرّي  قمغم ّ٘م٥ماًمّتٕم ذًمؽ ُمـ يٚمزم ٓ ًمٙمـ ،

  .ًمالطمتامل ىم٤مسمؾ وهق احلدي٨م ؾمٞم٤مق إمم

 أم،  سم٤معمحرم آظمتّم٤مص اطمتامل وزاد،  ٟمحقه اعمٜمػم سمـ اًمّزيـ وىم٤مل

 ٟمٗمرة وقمدم اًمٜمّٔم٤موم٦م حتّ٘مؼ ُمـ وضمًده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إزار ُمثؾ ذم يٙمقن سمٛمـ

_______________ 
 .ملسو هيلع هللا ىلصوأٟمف ظم٤مص  سم٤مًمٜمٌل  .ؾمٌؼ اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف  (6)
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 .همػمه ًم٤ٌمس زوضمتف شمٚمٌس أن وهمػمشمف اًمّزوج

 "وًمٚمٌخ٤مري.ًمٚمٜمًّقة ظمٓم٤مب ّٕٟمف،  اًمقضمف هق ( نَ ابدأْ : ) ؿقفف 

  "اسمدؤوا 

 اؾمتح٤ٌمب قمغم سمف اؾمتدل ( مـفو افقضقء ومقاضع بؿقومـفو: ) ؿقفف 

 ٓ:  ىم٤مًمقا سمؾ ، فؾحـػّقي خالؾوً  اعمّٞم٧م همًؾ ذم وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م

 .أصالً  ووقءه يًتح٥ّم 

 همًؾ يٕم٤مد سمحٞم٨م طم٘مٞم٘مّٞم٤مً  ووقءاً  يٙمقن ومٝمؾ،  سم٤مؾمتح٤ٌمسمف ىمٚمٜم٤م وإذا

 إقمْم٤مء هذه سمف سمدئ٧م اًمٖمًؾ ُمـ ضمزءاً  أو،  اًمٖمًؾ ذم إقمْم٤مء شمٚمؽ

  .؟ شمنميٗم٤مً 

 .احلدي٨م ؾمٞم٤مق ُمـ أفمٝمر اًمّث٤مين

 قمـ روايتٝم٤م ذم طمٗمّم٦م زادشمف مم٤ّم اًمقوقء وسمٛمقاوع سم٤معمٞم٤مُمـ واًمٌداءة

 ؾمٞم٠ميت يمام واًمّْمٗمر اعمِمط ويمذا ، حمّٛمد أظمٞمٝم٤م قمغم قمٓمّٞم٦م أمّ 

 "ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ، وٗم٤مئر : أي  ( ؿرونٍ  ثيثال رأشفو وجعؾـو: ) ؿقفف 

وأًم٘مٞمٜم٤مه  "زاد اًمٌخ٤مري ،  واًم٘مرٟم٤من اجل٤مٟم٤ٌمن:  "ٟم٤مصٞمتٝم٤م وىمرٟمٞمٝم٤م 

 ."ظمٚمٗمٝم٤م

 سمٜم٧م رأس ضمٕمٚمـ أهنـ "وًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م طمٗمّم٦م قمـ أم قمٓمٞم٦م 

 صمالصم٦م ضمٕمٚمٜمف صمؿ ، همًٚمٜمف صمؿ ، ٟم٘مْمٜمف ىمرون صمالصم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ."ىمرون

  .إوؾم٤مخ ُمـ اًمِّمٕمر وشمٜمٔمٞمػ ةاًمٌنم اعم٤مء شمٌٚمٞمغ اًمٜمّ٘مض ووم٤مئدة

 صمالصم٦م ُمِمٓمٜم٤مه٤م " قمٓمّٞم٦م أمّ  قمـ طمٗمّم٦م قمـ أّيقب رواي٦م ُمـ وعمًٚمؿٍ 
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 .سم٤معمِمط ّهطمٜم٤مه٤م:  أي .اعمٕمجٛم٦م سمتخٗمٞمػ وهق " ىمرون

 .اًمِّمٕمر شمنيح اؾمتح٤ٌمب قمغم واؾؼف ومـ فؾّشوؾعلّ  طمّج٦م وومٞمف

 .ؿمٕمره اٟمتت٤مف إمم يٗميض ىمد أّٟمف إمم مـعف ـمَ  وذهى

 ُمٕمف ي١مُمـ واًمّرومؼ .ُمٜمف اٟمتثر ُم٤م إمم يْمؿّ  سم٠مّٟمف:  فأصمٌت ُمـ وأضم٤مب

 اعم٤مء وًمٞمٌٚمغ اًمّتٜمٔمٞمػ ٕضمؾ ض٘مٜميُ  ؿمٕمر ًمف يم٤من إذا اًمّرضمؾويمذا  .ذًمؽ

 .ةاًمٌنم

 .مـعف دـ خالؾوً  اعمّٞم٧م ؿمٕمر وٗمر قمغم سمف واؾمتدل

 إوزاظلّ  وظـ،  يٙمّػ  سمؾ اًمّْمٗمر أقمرف ٓ:  افؼوشؿ ابـ ؾؼول

  .ُمٗمّرىم٤مً  وضمٝمٝم٤م وقمغم ٗمٝم٤مظمٚم اعمرأة ؿمٕمر يرؾمؾ:  واحلـػّقي

 هؾ .قمٓمّٞم٦م أمّ  ومٕمٚمتف اًمذي أنّ  اخلالف ؾم٥ٌم ويم٠منّ :  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 ومٗمٕمٚمتف رأشمف رء هق أو ، ُمرومققم٤مً  ومٞمٙمقن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم ومٞمف اؾمتٜمدت

 .؟ اؾمتح٤ًمٟم٤مً 

 ُمـ رءٌ  اعمّٞم٧م ذم ٗمٕمؾيُ  ٓ أن إصؾ ًمٙمـ ، حمتٛمؾ إُمريـ يمال

 يمذا .ُمرومققم٤مً  ذًمؽ يرد ولَ  .حمّ٘مؼ اًمنّمع ُمـ سم٢مذنٍ  إَّٓ ،  اًم٘مرب ضمٜمس

  .ىم٤مل

  .ًمف وشم٘مريره ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  العـاـمّ  اًمّٔم٤مهر:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 قمـ هِم٤مم رواي٦م ُمـ إُمر سمٚمٗمظ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه وىمد:  ىمٚم٧م

 واضمٕمٚمـ وشمراً  اهمًٚمٜمٝم٤م:  اهلل رؾمقل ًمٜم٤م ىم٤مل:  ىم٤مًم٧م قمٓمّٞم٦م أمّ  قمـ طمٗمّم٦م

 . وٗم٤مئر ؿمٕمره٤م

٤ٌّمن اسمـ وىم٤مل  ُمِّمٓم٧م إّٟمام قمٓمّٞم٦م أمّ  سم٠منّ  اًمٌٞم٤من يمرذِ :  "صحٞمحف" ذم طم
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 قمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ أظمرج صمؿّ ،  ٟمٗمًٝم٤م شمٚم٘م٤مء ُمـ ٓ سم٠مُمره ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  اسمٜم٦م

 أو مخ٤ًمً  أو صمالصم٦م اهمًٚمٜمٝم٤م:  قمٓمّٞم٦م أمّ  قمـ طمٗمّم٦م ىم٤مًم٧م:  ىم٤مل أّيقب

 .ىمرون صمالصم٦م هل٤م واضمٕمٚمـ ؾمٌٕم٤مً 

 .شم٘مّدم ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا ذم

 إذا إًمٞمف وشمٗمقيْمف ، ومٞمف ي٘مع اًمذي سم٤مُٕمر ًمف قمٚمؿ ٓ ُمـ اإلُم٤مم شمٕمٚمٞمؿ

ٌّٝمف أن سمٕمد ًمذًمؽ أهالً  يم٤من   .احلٙمؿ قِمٚم٦َّم قمغم يٜم

 ّٕٟمف،  سمقاضم٥ٍم  ًمٞمس اعمّٞم٧م همًؾ ُمـ اًمٖمًؾ أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 .سمف ي٠مُمر ولَ  شمٕمٚمٞمؿ ُمقوع

  .اًمقاىمٕم٦م هذه سمٕمد ذع يٙمقن أن ٓطمتامل .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 أنّ  درى ُم٤م ويم٠مّٟمف .بقجقبف ؿول اً أحد أظؾؿ ٓ:  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

 ظـد ثوبً ؾقف واخلالف ، احلدي٨م صّح٦م قمغم سمف اًم٘مقل ؼقمٚمَّ  اًمِّم٤مومٕمّل 

  .أيضوً  افّشوؾعّقي بعض إفقف وصور,  ادوفؽّقي

 ، سم٤معمّٞم٧م شمتٕمٚمؼ ومٞمف واحلٙمٛم٦م ، ُمًتح٥ّم  أّٟمف اًمّٔم٤مهر:  سمزيزة اسمـ وىم٤مل

 أصمر ُمـ يّمٞمٌف ءر ُمـ يتحّٗمظ لَ  ؾمٞمٖمتًؾ أّٟمف قمٚمؿ إذا اًمٖم٤مؾمؾ ٕنّ 

ـّ  وهق اعمّٞم٧م شمٜمٔمٞمػ ذم ومٞم٤ٌمًمغ اًمٖمًؾ  .ُمٓمٛمئ

 ـمٝم٤مرة ُمـ ي٘ملم قمغم ومراهمف قمٜمد ًمٞمٙمقن سم٤مًمٖم٤مؾمؾ يتٕمٚمؼ أن:  وحيتؿؾ

  اٟمتٝمك .وٟمحقه رؿم٤مش ُمـ أص٤مسمف يٙمقن أن ًمٕمٚمف مم٤ّم ضمًده

 ٕنّ  ، زوضمتف همًؾ يتقمم ٓ اًمّزوج أنّ  قمغم احلـػّقي بعض سمف واؾمتدل

 اسمٜمتف سمٖمًؾ اًمٜمًّقة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وأُمر .٤مرضاً طم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  اسمٜم٦م زوج

 .اًمّزوج دون
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 وقمغم ، طم٤مرضاً  يم٤من أّٟمف دقمقى صّح٦م قمغم يتقىّمػ سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 آصمر وٓ ذًمؽ ُمـ ُم٤مٟمع سمف يٙمـ لَ  أّٟمف صمٌقت إمم ومٞمحت٤مج شمًٚمٞمٛمف شم٘مدير

 . ٟمٗمًف قمغم اًمٜمًّقة

 ٓ ٜمفُم أومم اًمٜمًّقة أنّ  قمغم سمف يًتدّل  أن ومٞمف ُم٤م ومٖم٤مي٦م شمًٚمٞمٛمف وقمغم

 .سم٤مًمّّمقاب أقمٚمؿ واهلل .أراده ًمق ذًمؽ ُمـ ُمٜمٕمف قمغم
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 الحديث الدادس
,  بعرؾي واؿٌػ  رجٌؾ  بقـام:  ؿول,   ظّبوسٍ  بـ اهلل ظبد ظـ - 265

 ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رشقل ؾؼول,  ؾلوؿصتف:  ؿول أو .ؾقؿصتف,  راحؾتف ظـ وؿع إذ

 ّؿرواُت  وٓ,  ـّطقهحُت  وٓ .ثقبغ دم وـّػـقه,  وشدرٍ  بامءٍ  اؽسؾقه: 

 ( ) .ؾّبقوً مُ  افؼقومي يقم يبعٌ ؾنّكف .رأشف

 ( ).رأشف وٓ وجفف ّؿرواُت  وٓ:  رواييٍ  ودم

 .ـّس افعـؼ: افقؿص : ؿول ادصـ ػ 

 ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رضمٌؾ واىمٌػ ُمع اًمٜمٌل  "وًمٚمٌخ٤مري  ( رجٌؾ  بقـام: )  ؿقفف

 .شم٤مُّم٦م ويم٤من ، ًمرضمؾٍ  صٗم٦م " واىمػ "ىمقًمف  ."سمٕمروم٦م ومقىمع قمـ راطمٚمتف 

 .واىمػ رضمؾ طمّمؾ:  أي

 .اعمذيمقر محرِ اعمُْ  شمًٛمٞم٦م قمغم احلدي٨م هذا ـمرق ُمـ رء ذم أىمػ ولَ 

،  اهلل قمٌد سمـ واىمد اؾمٛمف أنّ  ومزقمؿ،  اعمت٠مظّمريـ سمٕمض ؿَ وهِ  وىمد

 ." اعمٖم٤مزي " يمت٤مب ُمـ قمٛمر شمرَج٦م ذم ىمتٞم٦ٌم ٓسمـ وقمزاه

 وُمٜمٝمؿ أوٓده ذيمر،  قمٛمر شمرَج٦م ذيمر عَم٤ّم ىمتٞم٦ٌم اسمـ أنّ  .اًمقهؿ وؾم٥ٌم

 سمـ واىمد ومٞمٝمؿ ومذيمر،  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أوٓد ذيمر صمؿّ  ، قمٛمر سمـ اهلل قمٌد

ـّ  ، ومٝمٚمؽ محمرِ  وهق سمٕمػمه قمـ وىمع:  وم٘م٤مل،  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد  هذا ومٔم

 اًم٘مّّم٦م ص٤مطم٥م وأّٟمف ، صح٦ٌمً  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ ًمقاىمد أنّ  اعمت٠مظّمر

_______________ 
(  6260،  6266،  6236،  6634،  6633،  6632،  6632) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  ٍ .ـ قم٤ٌمسُمـ ـمرٍق قمّدة قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسم(  6632) وُمًٚمؿ 

 .ُمـ ـمريؼ ُمٜمّمقر قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمف(  6632) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)
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ـّ  يمام وًمٞمس ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  زُمـ ذم وىمٕم٧م اًمتل  ٓ اعمذيمقر واىمداً  وم٢منّ ،  فم

 أسمٞمف ظمالوم٦م ذم أسمقه شمزّوضمٝم٤م إّٟمام قمٌٞمد أيب سمٜم٧م صٗمّٞم٦م أُّمف وم٢منّ ،  ًمف صح٦ٌم

 .اًمّت٤مسمٕملم ذم وهمػمه اًمٕمجكمّ  وذيمره٤م ، صحٌتٝم٤م ذم واظمتٚمػ .قمٛمر

 ُمـ رء ذم أر لَ  ًمٙمـ،  آظمر اهلل قمٌد سمـ واىمد اًمّّمح٤مسم٦م ذم ووضمدت

،  ٕمدؾم اسمـ ُمٜمٝمؿ واطمد همػم ذيمر سمؾ ، ومٝمٚمؽ سمٕمػمه قمـ وىمع أّٟمف إظم٤ٌمر

 ُمـ اهلل قمٌد سمـ واىمد سم٠مّٟمف اعمٌٝمؿ شمٗمًػم ومٌٓمؾ ، قمٛمر ظمالوم٦م ذم ُم٤مت أّٟمف

  .وضمف يمّؾ 

 .اًمّرايم٥م قمغم اًمقاىمػ ًمٗمظ إـمالق قمغم سمف اؾمتدل ( واؿػ: )  ؿقفف

 .قمروم٦م ُمـ اًمّّمخرات قمٜمد اعمذيمقر اعمحرم وىمقع يم٤منو

 ." ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع وٟمحـ " آظمر وضمف ُمـوًمٚمٌخ٤مري (  بعرؾي: )  ؿقفف

 ؿمّؽ  "وم٠مىمّمٕمتف  "وًمٚمٌخ٤مري  ( ؾلوؿصتف ؿول أو , ؾقؿصتف) :  ؿقفف

 .ؿم٤مذّ  سم٤مهلٛمز واًمذي،  إّول اًمّٚمٖم٦م أهؾ قمٜمد واعمٕمروف ، اًمّراوي ُمـ

 أو ، اًمقىمٕم٦م وىمّمتف وم٤مقمؾ يٙمقن أن:  وحيتؿؾ ، اًمٕمٜمؼ يمن واًمقىمص

 .أفمٝمر وإّول وىمع أن سمٕمد أص٤مسمتف شمٙمقن سم٠من اًمّراطمٚم٦م

 طمّمؾ اًمٙمن يم٤من وم٢من راطمٚمتف : أي .ومقىمّمتف:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

 .ومح٘مٞم٘م٦م اًمقىمقع سمٕمد اًمّراطمٚم٦م ُمـ طمّمؾ وإن ، جم٤مز ومٝمق اًمقىمقع سم٥ًٌم

 ، هِّمٛمٝم٤م إذا اًم٘مٛمٚم٦م أىمّمع:  ي٘م٤مل،  هِّمٛمتف أي "وم٠مىمّمٕمتف  "وىمقًمف 

 ًمٙمن يًتٕم٤مر أن ُم٤مٟمع ومال ؾمٚمؿ وًمق ، اًمٕمٔمؿ سمٙمن ظم٤مّص  هق:  وؿقؾ

 ذم اًم٘متؾ واًم٘مٕمص ، داًمّّم٤م قمغم اًمٕملم سمت٘مديؿ ُمًٚمؿ رواي٦م وذم .اًمّرىم٦ٌم

 .ُمقهت٤م وهق اًمٖمٜمؿ ىمٕم٤مص وُمٜمف،  احل٤مل
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شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف ُمًتقذم ذم احلدي٨م ( اؽسؾقه بامٍء وشدر ) : ؿقفف 

 .ىمٌٚمف

 طمدي٨م ذم اًمّثالث أنّ  إمماًمٌخ٤مري  أؿم٤مر ( ثقبغ دم وـّػـقه: )  ؿقفف

 ؿقل وهق .ُمًتح٥ّم  هق وإّٟمام ، اًمّّمّح٦م ذم ذـم٤مً  ًمٞم٧ًم قم٤مئِم٦م

  .اجلؿفقر

 أّٟمف واعمرضّمح ، اًمّث٤مًم٨م أو سم٤مًمّث٤مين اًمقرصم٦م سمٕمض ؿمّح  إذا ومٞمام اختؾػو

٤مشمر اًمقاطمد وأُّم٤م .إًمٞمف يٚمتٗم٧م ٓ ًّ  .بوّٓتػوق ُمٜمف سمدّ  ومال اًمٌدن جلٛمٞمع اًم

  وًمٞمس،  اعمحرم صمٞم٤مب إسمدال قمغم سمف اؾمتدلو
ٍ
 ومٗمل اًمّمحٞمحلم سمٌمء

 سمـ قمٛمرو قمـ ٟم٤مومع سمـ يقٟمس ـمريؼ ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل  " صمقسمٞمف ذم " سمٚمٗمظ

٤ٌّمس  ديٜم٤مر  أطمرم اًمٚمذيـ صمقسمٞمف ذم "قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم

 ."ومٞمٝمام

 اًمِّمٝمٞمد ذم يمام ًمف شمٙمرُم٦م صم٤مًمث٤مً  صمقسم٤مً  يزده لَ  إّٟمام:  اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  وىم٤مل

 ." سمدُم٤مئٝمؿ زُّمٚمقهؿ " ىم٤مل طمٞم٨م

 شمرك وقمغم ، ؾمٞم٠ميت يمام سم٤معمقت يٜم٘مٓمع ٓ اإلطمرام أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 أومٕم٤مل اعمحرم هذا قمـ يٙمٛمؾ أن أطمداً  ي٠مُمر لَ  ملسو هيلع هللا ىلص فٕٟمّ ،  احل٩ّم  ذم اًمٜمّٞم٤مسم٦م

 .خيٗمك ٓ ٟمٔمرٌ  وومٞمف .( ) احل٩ّم 

 وسملم سمٞمٜمف طم٤مل صمؿّ  ـم٤مقم٦م قمٛمؾ ذم ذع ُمـ أنّ  وومٞمف:  سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

_______________ 
سم٤مب اعمحرم "وم٘م٤مل ذم يمت٤مب ضمزاء اًمّمٞمد  ."صحٞمحف"ممـ اؾمتدل سمف اًمٌخ٤مري ذم   (6)

٤ٌّمس  "أن ُي١مدَّى قمٜمف سم٘مٞم٦م احل٩م  ملسو هيلع هللا ىلصوَل ي٠مُمر اًمٜمٌل ، يٛمقت سمٕمروم٦م  صمؿ أورد طمدي٨م اسمـ قم

وهمٗمؾ قمٜمف أيْم٤ًم  .سمؾ أطم٤مًمف قمغم ذطمف ذم اجلٜم٤مئز، ٞمف اًمِم٤مرح سمٌم وَل يتٙمٚمَّؿ قمٚم، هذا 

 .ذم اجلٜم٤مئز
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 .اًمٕمٛمؾ ذًمؽ أهؾ ُمـ أظمرة ذم يٙمتٌف اهلل أنّ  ًمف رضمل اعمقت إمت٤مُمف

 وهق،  واًمٜمقن سم٤معمٝمٛمٚم٦م احلٜمقط ُمـ وهق ( حتـّطقه وٓ: ) ؿقفف 

سمْمؿ  " سمٓمٞم٥م متًقه وٓ "وذم رواي٦م هلام ، ًمٚمٛمٞم٧م  يّمٜمع اًمذي اًمٓمٞم٥م

ٌّٞم٤مً  يٌٕم٨م سم٠مّٟمف ؾقمٚمَّ  صمؿّ ، أوًمف ويمن اعمٞمؿ ُمـ أُمّس   أنّ  قمغم ومدلَّ  ، ُمٚم

 .اًمٜمّٝمل اٟمتٗمك اًمٕمٚم٦م اٟمتٗم٧م وم٢مذا ، حمرُم٤مً  يم٤من أّٟمف اًمٜمّٝمل ؾم٥ٌم

 ّٛمرواخت ٓ " ىمقًمف ويمذا .قمٜمدهؿ ُم٘مّرراً  يم٤من ًمٚمٛمّٞم٧م احلٜمقط ويم٠منّ 

 .شمٖمّٓمقه ٓ:  أي " رأؾمف

 ، رأؾمف خيّٛمر يمام حيٜمّط اعمحرم همػم أنّ  قمغم دًمٞمؾ ومٞمف:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل

 همػمهؿو ادوفؽّقي ُمـ عَمـ ىم٤مل ظمالوم٤مً  اإلطمرام ٕضمؾ وىمع إّٟمام اًمٜمّٝمل وأنّ 

 .سم٤محلّل  يّمٜمع ُم٤م سم٤معمّٞم٧م ومٞمّمٜمع سم٤معمقت يٜم٘مٓمع اإلطمرام إنّ  :

ـّ  ، ٘مٞم٤مساًم ُم٘مت٣م وهق:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل  أن سمٕمد احلدي٨م ًمٙم

 .اًم٘مٞم٤مس قمغم ي٘مّدم صم٧ٌم

 اعمٗمٝمقم سمٓمريؼ اخلؼم هذا ذم احلٜمقط إصم٤ٌمت:  ادوفؽّقي بعض ىم٤مل وىمد

 إمم آطمتامل يتٓمّرق طم٤مل واىمٕم٦م وًمٙمٜمّٝم٤م ، ًمٚمٛمحرم احلٜمقط ُمٜمع ُمـ

  .سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م يًتدّل  ومال ُمٜمٓمقىمٝم٤م

 ذم فٕٟمّ ،  سمٚمٗمٔمف قم٤مُّم٤مً  ًمٞمس احلدي٨م هذا:  احلـػّقي بعض وىم٤مل

ٌّٞم٤مً  يٌٕم٨م ي٘مؾ لَ  ّٕٟمف،  سمٛمٕمٜم٤مه وٓ ، ُمٕملّم  ؿمخص  ومال حمرم ّٕٟمف،  ُمٚم

  .ُمٜمٗمّمؾ سمدًمٞمؾٍ  إَّٓ  همػمه إمم طمٙمٛمف يتٕمّدى

 هذا سم٠منّ  .احلدي٨م هذا قمـ أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض وأضم٤مب:  سمزيزة اسمـ وىم٤مل

ٌّٞم٤مً  يٌٕم٨م سم٠مّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص إظم٤ٌمره ٕنّ  اًمّرضمؾ سمذًمؽ خمّمقص  سم٠منّ  ؿمٝم٤مدة ُمٚم
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 .ًمٖمػمه حمّ٘مؼ ػمهم وذًمؽ ، ٌؾىمُ  طمّجف

 اإلطمرام ٕضمؾ صمٌت٧م إّٟمام اًمٕمٚم٦م هذه سم٠منّ :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وشمٕمّ٘مٌف

  .ُمٖمّٞم٥م وم٠مُمر وقمدُمف اًم٘مٌقل وأُّم٤م ، حمرم يمّؾ  ومتٕمؿّ 

(  ؾمٕمك ُم٤م إَّٓ  ًمإلٟم٤ًمن ًمٞمس وأن)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف:  سمٕمْمٝمؿ واقمتؾَّ 

 وًمٞمس .( ) صمالث ُمـ إَّٓ  قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع اإلٟم٤ًمن ُم٤مت إذا : ملسو هيلع هللا ىلص وسم٘مقًمف

  .سم٤معمقت قمٛمٚمف يٜم٘مٓمع أن ومٞمٜمٌٖمل ُمٜمٝم٤م هذا

 ُمـ إطمراُمف هٞمئ٦م قمغم وشمٌ٘مٞمتف إطمراُمف صمقيب ذم شمٙمٗمٞمٜمف سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

  .ذيمروه عم٤َِم ُمٕمٜمك ومال قمٚمٞمف واًمّّمالة يمٖمًٚمف سمٕمده احلّل  قمٛمؾ

 زُّمٚمقهؿ : اًمِّمٝمداء ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد:  احل٤مؿمٞم٦م ذم اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 ذم احلٙمؿ ومٕمّٛمؿ .ؾمٌٞمٚمف ذم ؿٙمٚمَ يُ  سمٛمـ أقمٚمؿ واهلل:  ىمقًمف ُمع .سمدُم٤مئٝمؿ

٥ٌم فم٤مهر قمغم سمٜم٤مء اًمّٔم٤مهر ًّ  ، حمرم يمّؾ  ذم احلٙمؿ يٕمّٛمؿ أن ومٞمٜمٌٖمل اًم

  .اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ُمٜمٝمام يمالً  ٕنّ ،  ضم٤مُمع حرمواعمُْ  ج٤مهداعمُْ  وسملم

 .احلدي٨م هذا يٌٚمٖمف لَ :  وم٘م٤مل،  موفؽ قمـ اًمّداودّي  اقمتذر وىمد

 سمف يٙمٛمؾ أن ٥مًمقضم سم٤مىمٞم٤مً  إطمراُمف يم٤من ًمق أّٟمف:  سمٕمْمٝمؿ وأورد

  .سمف ىم٤مئؾ وٓ .اعمٜم٤مؾمؽ

 ُمقرد قمغم سمف ومٞم٘متٍم إصؾ ظمالومف قمغم ورد ذًمؽ سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 ؿمٕم٤مر اؾمتٌ٘م٤مء ذًمؽ ذم احلٙمٛم٦م أنّ  ووح وىمد ؾمّٞمام وٓ،  اًمٜمّّص 

 .اًمِّمٝمٞمد دم يم٤مؾمتٌ٘م٤مء اإلطمرام

_______________ 
أو قمٚمٍؿ ، ُمـ صدىم٦ٍم ضم٤مري٦ٍم  "ومت٤مُمف  .ُمـ طمدي٨م أيب هريرة(  3063) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)

 .أو وًمٍد ص٤مًمٍح يدقمق ًمف، يٜمتٗمع سمف 
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 ُم٤مت اًمتل هٞمئتف قمغم:  أي ( مؾّبقوً  افؼقومي يقم يبعٌ ؾنّكف ): ؿقفف 

 اًمِّمٕمر َجع واًمّتٚمٌٞمد ، اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م سمدل سمدالٍ  "ُمٚمٌدًا  "ًٚمؿ وعم،  قمٚمٞمٝم٤م

 يّمٜمٕمقا أن اإلطمرام ذم قم٤مدهتؿ ويم٤مٟم٧م ، ؿمٕمثف ًمٞمخػ همػمه أو سمّمٛمغٍ 

  .ذًمؽ

 .ُمٕمٜمًك ًمٚمّتٚمٌٞمد ًمٞمس:  وىم٤مل،  اًمّرواي٦م هذه قمٞم٤مض أٟمٙمر وىمد

 وم٢مّٟمف " سمٚمٗمظ اًمٜم٤ًّمئّل  ورواه " هيّؾ  وم٢مٟمف يٌٕم٨م " سمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مريو

ٌّداً  ىمقًمف ًمٞمس ًمٙمـ " حمرُم٤مً  ٞم٤مُم٦ماًم٘م يقم يٌٕم٨م  سمؾ،  اعمٕمٜمك وم٤مؾمد ُمٚم

  .فم٤مهر شمقضمٞمٝمف

 .واحلـػّقي فؾامفؽّقي خالؾوً  إطمراُمف سم٘م٤مء قمغم سمذًمؽ واؾمتدل

ٙمقا وىمد ًّ  " ىمقًمف وهل صمٌقهت٤م ذم اظمتٚمػ سمٚمٗمٔم٦مٍ  احلدي٨م هذا ُمـ مت

 أهّنؿ ُمع ، وضمٝمف شمٖمٓمٞم٦م ًمٚمٛمحرم جيقز ٓ:  وم٘م٤مًمقا " وضمٝمف ختّٛمروا وٓ

  .حمرُم٤مً  ُم٤مت ومٞمٛمـ احلدي٨م هذا سمٔم٤مهر ي٘مقًمقن ٓ

 ذيمر صمٌقت ذم إنّ :  وىم٤مًمقا،  احلدي٨م سمٔم٤مهر وم٠مظمذوا .اجلؿفقر وأّمو

  .صّحتف ذم اعمٜمذر اسمـ وشمرّدد ، ُم٘م٤مًٓ  اًمقضمف

 .رواشمف سمٕمض ُمـ وهؿ وهق،  همري٥ٌم  اًمقضمف ريمْ ذِ :  اًمٌٞمٝم٘مّل  وىم٤مل

 ُمًٚمؿ قمٜمد وًمٗمٔمف،  اًمّّمّح٦م فم٤مهره احلدي٨م وم٢منّ  .ٟمٔمرٌ  ذًمؽ يمّؾ  وذم

 ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ يمالمه٤م اًمّزسمػم وأيب ُمٜمّمقر قمـ إهائٞمؾ ـمريؼ ُمـ

٤ٌّمس اسمـ قمـ ،  " وضمٝمف شمٖمّٓمقا وٓ " : ُمٜمّمقر ىم٤مل .احلدي٨م ومذيمر قم

 ." وضمٝمف شمٙمِمٗمقا وٓ " : اًمّزسمػم أسمق وىم٤مل

 ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  وأظمرضمف
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 ." رأؾمف وٓ وضمٝمف ختّٛمروا وٓ " سمٚمٗمظ

 سمـ ؾمٕمٞمد قمـ سمنم أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم طمدي٨م ُمـ أيْم٤مً  ُمًٚمؿ وأظمرضمف

 سمف طمّدصمٜمل صمؿّ :  ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل " رأؾمف ظم٤مرج ـمٞم٤ٌمً  يٛمّس  وٓ " سمٚمٗمظ ضمٌػم

  .اٟمتٝمك " ووضمٝمف رأؾمف ظم٤مرج " وم٘م٤مل،  ذًمؽ سمٕمد

 أطمٗمظ وؿمٕم٦ٌم ، واًمّتٖمٓمٞم٦م سم٤مًمٙمِمػ ٓ سم٤مًمّتٓمّٞم٥م شمتٕمٚمؼ اًمّرواي٦م وهذه

 ُمـ ذهٜمف اٟمت٘مؾ رواشمف سمٕمض ومٚمٕمؾ ، احلدي٨م هذا روى ُمـ يمّؾ  ُمـ

  .اًمّتٖمٓمٞم٦م إمم اًمّتٓمّٞم٥م

 جيقز وٓ،  وضمٝمف شمٖمٓمٞم٦م احلّل  ًمٚمٛمحرم جيقز:  افّظوهر أهؾ وؿول

  .اعمقوٕملم ذم سم٤مًمّٔم٤مهر قمٛمالً  يٛمقت اًمذي ًمٚمٛمحرم

 سم٘مقًمف ذًمؽ ؾقمٚمَّ  ّٕٟمف،  ومٞمٝم٤م قمٛمقم ٓ قملم واىمٕم٦م هل:  آخرون وؿول

ٌّٞم٤مً  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٌٕم٨م ّٕٟمف "  همػمه ذم وضمقده يتحّ٘مؼ ٓ إُمر وهذا " ُمٚم

 ُمرَٕ  إطمراُمف قمغم سم٘م٤مؤه اؾمتٛمرّ  وًمق 5 اًمّرضمؾ سمذًمؽ ظم٤مّص٤مً  ومٞمٙمقن

 ( ) .ذًمؽ سمٜمٗمل ىمد شمرضمؿ اًمٌخ٤مريو .ُمٜم٤مؾمٙمف سم٘مْم٤مء

 حمرم يمّؾ  ذم احلٙمؿ شمٕمٛمٞمؿ أريد ًمق:  افؼّصور بـ احلسـ أبق وؿول

 ." ُم٤مً د يثٕم٥م وضمرطمف يٌٕم٨م اًمِّمٝمٞمد أنّ  " ضم٤مء يمام " اعمحرم وم٢منّ  " ًم٘م٤مل

 يم٤من يمقٟمف اعمذيمقر إُمر ذم اًمٕمٚم٦م أنّ  ذم فم٤مهر احلدي٨م سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 ذم ًمقاطمدٍ  صم٧ٌم ُم٤م يمّؾ  أنّ  وإصؾ ، حمرم يمّؾ  ذم قم٤مُّم٦م وهل اًمٜمًّؽ ذم

  .اًمّتخّمٞمص يّتْمح طمّتك ًمٖمػمه صم٧ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  زُمـ

 جي٥م طمّتك سم٤معمقت صقُمف يٌٓمؾ هؾ .يؿقت افّصوئؿ دم واختؾػ

_______________ 
 .اٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ًمسمؼ (6)



 456 لجنـائزا كتاب   

  .؟ يٌٓمؾ ٓ أو ٜمفقم اًمٞمقم ذًمؽ صقم ىمْم٤مء

 وضمٝمف شمٖمٓمٞم٦م قمـ اًمٜمّٝمل أنّ  قمغم احلدي٨م هذا يت٠مّول:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 وم٢مهّنؿ ، ًمٚمّرأس صٞم٤مٟم٦م هق سمؾ وضمٝمف شمٖمٓمٞم٦م جيقز ٓ اعمحرم ًمٙمقن ًمٞمس

  .ٟمتٝمكا .رأؾمف يٖمّٓمل أن ي١مُمـ لَ  وضمٝمف همّٓمقا ًمق

 ُمـ اعمحرم يٖمّٓمل:  ىم٤مل قمٓم٤مء ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وروى

 .قمٞمٜمٞمف دون ُم٤م:  رواي٦م وذم .أقمغم ُمـ أي .احل٤مضمٌلم دون ُم٤م وضمٝمف

 .أقمٚمؿ واهلل .اًمّرأس ًمٙمِمػ آطمتٞم٤مط ُمزيد أراد ويم٠مّٟمف

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ذم:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل  احلّل  اعمحرم همًؾ إسم٤مطم٦م .قم

در ًّ  ذم سمنمطٍ  ًمٞمس اًمٙمٗمـ ذم اًمقشمر وأنّ  ، ًمف يمرهف عمـ ظمالوم٤مً  سم٤مًم

 ولَ ،  صمقسمٞمف ذم سمتٙمٗمٞمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص ُمرهٕ اعم٤مل رأس ُمـ اًمٙمٗمـ وأنّ  ، اًمّّمّح٦م

  .؟ ٓ أم يًتٖمرق ديـ قمٚمٞمف هؾ يًتٗمّمؾ

 ، سم٤مٍق  إطمراُمف وأنّ  ، إطمراُمف صمٞم٤مب ذم اعمحرم شمٙمٗملم اؾمتح٤ٌمب وومٞمف

 .وم٢مّٟمف ًم٘مقًمف سم٤مًمٗم٤مء اًمّتٕمٚمٞمؾ وومٞمف .اعمخٞمط ذم يٙمّٗمـ ٓ وأّٟمف

 نأ إمم اًمّتٚمٌٞم٦م دوام اؾمتح٤ٌمب وومٞمف ، اعمٚمٌقؾم٦م اًمّثٞم٤مب ذم اًمّتٙمٗملم وومٞمف

 يتٕمٚمؼ اإلطمرام وأنّ  ، ًمٕمروم٦م سم٤مًمّتقضّمف شمٜم٘مٓمع ٓ وأهّن٤م اإلطمرام يٜمتٝمل

 .سم٤مًمقضمف ٓ سم٤مًمّرأس

 . " وضمٝمف ختّٛمروا وٓ " سمٚمٗمظ ُمًٚمؿ ذم وىمع ُم٤م قمغم اًمٙمالمشم٘مّدم و

 ، قمٚمٞمف ُيّمغمَّ  ٓ اعمحرم أنّ :  افّشوؾعلّ  ظـ ومحٙمك .اًم٘مرـمٌّل  وأهمرب

در رماعمح همًؾ ضمقازوومٞمف  ، .قمٜمف سمٛمٕمروٍف  ذًمؽ وًمٞمس ًّ  وٟمحقه سم٤مًم

 .ـمٞم٤ٌمً  يٕمدّ  ٓ مم٤ّم
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 احلرم ؾمدر ىمٓمع ضمقاز قمغم اؾمتدل أّٟمف .افّشوؾعلّ  قمـ اعمزينّ  وطمٙمك

  واهمًٚمقه " ومٞمف ًم٘مقًمف احلدي٨م هبذا
ٍ
 .أقمٚمؿ واهلل " وؾمدر سمامء

 ومٞمٝمام ُم٤مت ًمٙمقٟمف صمقسمٞمف ذم اًمّتٙمٗملم قمغم ًمف اىمتّم٤مره:  حيتؿؾ : دةٌ ـؾوئ

ٌّس وهق،   .اًمٗم٤موٚم٦م اًمٕم٤ٌمدة سمتٚمؽ ُمتٚم

 .همػممه٤م ًمف جيد لَ  أّٟمف:  وحيتؿؾ
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 الحديث الدابع
 ظـ قـوُّن :  ؿوفً,  ظـفو اهلل ريض إكصورّيي ظطّقي أمّ  ظـ - 266

 ( ).ظؾقـو يعزم ولَ ,  اجلـوئز اّتبوع

 

  ." اجلٜم٤مئز اشّم٤ٌمع قمـ ٜمٝمكٟمُ  يمٜم٤ّم " ذم رواي٦م هلام  ( قـوُّن : )  ؿقفف

 " سمٚمٗمظ ( ) اًمٌخ٤مري ؾمٜم٤مد٢مسم اًمّثقرّي  قمـ طمٙمٞمؿ أيب سمـ يزيد ورواه

 .سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح اإلؾمامقمٞمكمّ  أظمرضمف .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هن٤مٟم٤م

 اًمٜم٤ّمهل ًؿّ يُ  لَ  ّٕٟمف،  احلدي٨م هذا ذم طمّج٦م ٓ:  َُمـ ىم٤مل قمغم رد   وومٞمف

 يم٤من اًمّّمٞمٖم٦م هبذه ورد ُم٤م يمّؾ  أنّ ،  وهمػممه٤م اًمِّمٞمخ٤من رواه عم٤َِم ومٞمف

 .اعمحّدصملم ُمـ همػممه٤م قمٜمد إصّح  وهق،  ُمرومققم٤مً 

 سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼماينّ  رواه ُم٤م .اإلؾمامقمٞمكمّ  رواي٦م وي١مّيد

 اهلل رؾمقل دظمؾ عَم٤ّم : ىم٤مًم٧م .قمٓمّٞم٦م أمّ  ضمّدشمف قمـ قمٓمّٞم٦م سمـ اًمّرمحـ قمٌد

 رؾمقُل  إيّن :  وم٘م٤مل قمٛمر إًمٞمٜم٤م سمٕم٨م صمؿّ ،  سمٞم٧م ذم اًمٜم٤ًّمء عََجَ  اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص

ـّ  اهلل رؾمقلِ  ـّ  سمٕمثٜمل ، إًمٞمٙم ـّ ُٕ  .إًمٞمٙم  سم٤مهلل شمنميمـ ٓ أن قمغم سم٤ميٕمٙم

 وهن٤مٟم٤م ، اًمٕمقاشمؼ اًمٕمٞمد ذم ٟمخرج أن وأُمرٟم٤م " آظمره وذم ، احلدي٨م .ؿمٞمئ٤مً 

 .ضمٜم٤مزة ذم ٟمخرج أن

_______________ 
ُمـ ـمرق قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م  ( 403) وُمًٚمؿ (  6664،  032) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .ؾمػميـ قمـ أم قمٓمٞم٦م سمف

 . .ٜمٝمكيمٜم٤م ٟمُ : ُمـ رواي٦م أيقب قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ قمـ أم قمٓمٞم٦م (  403) وأظمرضمف ُمًٚمؿ      

قمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ قم٘م٦ٌم قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ ظم٤مًمد قمـ أم اهلذيؾ (  6664) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ قمـ أم قمٓمٞم٦م
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 .اًمّّمح٤مسم٦م ُمرؾمؾ ُمـ إومم قمٓمّٞم٦م أمّ  رواي٦م أنّ  قمغم يدّل  وهذا

 قمٚمٞمٜم٤م أيّمد يمام اعمٜمع ذم قمٚمٞمٜم٤م ي١ميّمد ولَ :  أي ( ظؾقـو عزميُ  ولَ : )  ؿقفف

 همػم ُمـ اجلٜم٤مئز اشّم٤ٌمع ًمٜم٤م يمره:  ىم٤مًم٧م ومٙم٠مهّن٤م ، اعمٜمٝمّٞم٤مت ُمـ همػمه ذم

  .حتريؿ

 ؿول وبف ، شمٜمزيف هنل اًمٜمّٝمل أنّ  قمٓمّٞم٦م أمّ  ؾمٞم٤مق فم٤مهر:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

  .ادديـي أهؾ ؿقل وهق،  اجلقاز إمم موفؽ وُم٤مل .افعؾؿ أهؾ مجفقر

 قمٛمرو سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ُم٤م .اجلقاز قمغم ويدّل 

 قمٛمر ومرأى،  ضمٜم٤مزة ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ ،  هريرة أيب قمـ قمٓم٤مء سمـ

 ُم٤مضمف اسمـ وأظمرضمف .احلدي٨م .قمٛمر ي٤م دقمٝم٤م : وم٘م٤مل،  هب٤م ومّم٤مح اُمرأة

 سمـ قمٛمرو سمـ حمّٛمد قمـ أظمرى ـمريؼ وُمـ ، اًمقضمف هذا ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل 

 .صم٘م٤مت ورضم٤مًمف .هريرة أيب قمـ إزرق سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ قمٓم٤مء

 اًمِّم٤مرع ُمـ اًمٜمّٝمل أنّ  قمغم دًٓم٦م قمٓمّٞم٦م أمّ  طمدي٨م ذم:  اعُمٝمٚم٥َّم وىم٤مل

 .درضم٤مت قمغم

 ٟمّمؾ أن إمم:  أي " اجلٜم٤مئز اشّم٤ٌمع قمـ هنٞمٜم٤م " ىمقهل٤م:  اًمّداودّي  وىم٤مل

 اعمّٞم٧م أهؾ ٟم٠ميت ٓ أن : أي " قمٚمٞمٜم٤م يٕمزم ولَ  " وىمقًمف ، اًم٘مٌقر إمم

  .اٟمتٝمك .ضمٜم٤مزشمف ٟمّتٌع أن همػم ُمـ ُمّٞمتٝمؿ قمغم وٟمؽمطّمؿ ومٜمٕمّزهيؿ

ٞم٤مق هذا ُمـ ٞمؾاًمّتٗمّم هذا ذِ أظْم  وذم ًّ  . ٟمٔمرٌ  .اًم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم هق:  ٟمٕمؿ

 هذا أهؾ قمغم رمّح٧م:  وم٘م٤مًم٧م ؟ ضمئ٧ِم  أيـ ـُمِ :  وم٘م٤مل ُم٘مٌٚم٦م وم٤مـمٛم٦م رأى

 .احلدي٨م .ٓ:  ىم٤مًم٧م ؟ دىاًمٙمُ  ُمٕمٝمؿ سمٚمٖم٧م ًمٕمٚمؽ:  وم٘م٤مل .ُمّٞمتٝمؿ اعمّٞم٧م
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  .وهمػممه٤م واحل٤ميمؿ أمحد أظمرضمف

 .اعم٘مّمقرة اًمّدال وختٗمٞمػ سم٤مًمّْمؿّ  وهق ، اًمٙمدى ٚمقغسم قمٚمٞمٝم٤م وم٠مٟمٙمر

  .اًمّتٕمزي٦م قمٚمٞمٝم٤م يٜمٙمر ولَ  ، سمراعم٘م٤م وهل

 يٕمزم ولَ " سم٘مقهل٤م اعمراد يٙمقن أن حيتؿؾ:  اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  وىم٤مل

 اًم٘مػماط سمحّمقل اشّم٤ٌمقمٝم٤م ذم سمؽمهمٞمٌٝمؿ اًمّرضم٤مل قمغم قمزم يمام:  أي "قمٚمٞمٜم٤م

 .ذًمؽ وٟمحق

 .أقمٚمؿ واهلل .أفمٝمر وإّول

قمـ  اًمٜمٝمل ٟمًخ وومٞمف،  سمريدة طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرج :ؿقؾ تؽ

،  " ومزوروه٤م ، اًم٘مٌقر زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م " وًمٗمٔمف .زي٤مرة اًم٘مٌقر

 ." أظمرة شمذيمر وم٢مهن٤م " أٟمس طمدي٨م ُمـ واًمٜم٤ًمئل داود أسمق وزاد

 شم٘مقًمقا ومال ، اًمٕملم وشمدُمع اًم٘مٚم٥م وشمرق " ومٞمف طمديثف ُمـ وًمٚمح٤ميمؿ

 . اجلٞمؿ وؾمٙمقن اهل٤مء سمْمؿ وهق ، وم٤مطمِم٤مً  يمالُم٤مً :  أي " راجْ هُ 

 ُمـ وعمًٚمؿ،  " اًمدٟمٞم٤م ذم شمزهد وم٢مهن٤م " ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ وًمف

 .اعمقت شمذيمر وم٢مهن٤م اًم٘مٌقر زوروا : ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م

 زي٤مرة أنَّ  قمغم اتػؼقا:  وهمػممه٤م واحل٤مزُمل ًمٚمٕمٌدري شمٌٕم٤مً  اًمٜمقوي ىم٤مل

  .ضم٤مئزة ًمٚمرضم٤مل اًم٘مٌقر

 ابـ ظـ روى وهمػمه ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ٕنَّ ،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف ، أـمٚم٘مقا يمذا

 اًمِمٕمٌل ىم٤مل طمتك ، ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٙمراه٦م وافشعبل افـخعل وإبراهقؿ شريـ

 ُم٤م بوٓتػوق أراد أـمٚمؼ ُمـ ومٚمٕمؾ .اسمٜمتل ىمؼم ًمزرت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هنل ًمقٓ: 

 واهلل .اًمٜم٤مؾمخ يٌٚمٖمٝمؿ لَ  ه١مٓء ويم٠من ، ه١مٓء سمٕمد إُمر قمٚمٞمف اؾمت٘مرَّ 
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  .أقمٚمؿ

 واطمدة ُمرة وًمق .واضم٦ٌمٌ  اًم٘مٌقر زي٤مرة إنَّ :  حزم بـا ىمقل هذا وُم٘م٤مسمؾ

  .سمف إُمر ًمقرود،  اًمٕمٛمر ذم

 إـثر ؿقل وهق اإلذن قمٛمقم ذم دظمٚمـ:  ؾؼقؾ .افـسوء دم واختؾػ

 .٦ماًمٗمتٜم أُمٜم٧م إذا ُم٤م وحمٚمف ،

 سم٤مُمرأة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمرَّ :  ىم٤مل ،  ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس طمدي٨م اجلقاز وي١ميد

 ( ).واصؼمي هللا اشم٘مل:  وم٘م٤مل ، شمٌٙمل وهل ىمؼم قمٜمد
 ، اًم٘مؼم قمٜمد ىمٕمقده٤م رأةـاعم قمغم يٜمٙمر لَ  ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف ُمٜمف اًمدًٓم٦م وُمقوع ،

  .طمج٦م وشم٘مريره

 احل٤ميمؿ ومروى .ظوئشي واًمٜم٤ًمء ًمٚمرضم٤مل قمٛمقُمف قمغم اإلذن محؾ وممـ

 وم٘مٞمؾ ، اًمرمحـ قمٌد أظمٞمٝم٤م ىمؼم زارت رآه٤م أٟمف،  ُُمَٚمْٞمٙم٦م أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ

 أُمر صمؿ هنك يم٤من ، ٟمٕمؿ:  ىم٤مًم٧م ؟ ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هنك ىمد أًمٞمس:  هل٤م

 . سمزي٤مرهت٤م

 وبف ، اًم٘مٌقر زي٤مرة ًمٚمٜم٤ًمء جيقز وٓ سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص اإلذن : وؿقؾ

 اهلل قمٌد سمحدي٨م ًمف واؾمتدل ." ادفذب " دم إشحوق أبق افشقخ جزم

 أظمرضمف " اًم٘مٌقر اراتزوَّ  اهلل ًمٕمـ " وسمحدي٨م .٘مدمشم اًمذي قمٛمرو سمـ

 اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف ، هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وصححف اًمؽمُمذي

  .صم٤مسم٧م سمـ طم٤ًمن طمدي٨م وُمـ قم٤ٌمس

َـّ  ذم سم٤مًمٙمراه٦م َُمـ ىم٤مل واختؾػ  أو حتريؿ يمراه٦م هل هؾ .طم٘مٝم

_______________ 
 (  264) وُمًٚمؿ  .ع أظمرىوُمقاو(  6630) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)



 462 لجنـائزا كتاب   

 .شمٜمزيف؟

 شم٘متْمٞمف عم٤َِم اًمزي٤مرة ُمـ ًمٚمٛمٙمثرات هق إٟمام . اًمٚمٕمـ هذا:  افؼرضبل ؿول

 طمؼ شمْمٞمٞمع ُمـ ذًمؽ إًمٞمف يٗميض ُم٤م اًم٥ًٌم وًمٕمؾ ، اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اًمّمٗم٦م

:  ي٘م٤مل وم٘مد ، ذًمؽ وٟمحق اًمّمٞم٤مح ُمـ ُمٜمٝمـ يٜمِم٠م وُم٤م ، واًمتؼمج اًمزوج

 إًمٞمف حيت٤مج اعمقت شمذيمر ٕنَّ ،  اإلذن ُمـ ُم٤مٟمع ومال ذًمؽ َجٞمع أُمـ إذا

 .واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل

 اشم٤ٌمع سم٤مب)  اًمؽمَج٦م هذه سملم بخوري  اف َؾ ؾَص :  اعمٜمػم سمـ اًمزيـ ىم٤مل

 رِمٕمشمُ  يمثػمة ؿسمؽماضمِ (  اجلٜم٤مئز اشم٤ٌمع ومْمؾ)  وسملم( اجلٜم٤مزة  اًمٜم٤ًمء

 خيتص ذًمؽ ذم اًمث٤مسم٧م اًمٗمْمؾ وأن ، واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء سملم سم٤مًمتٗمرىم٦م

 ، اًمٙمراه٦م أو اًمتحريؿ ي٘متيض اًمٜمٝمل ٕنَّ ،  اًمٜم٤ًمء دون سم٤مًمرضم٤مل

 .جيتٛمٕم٤من وٓ ، آؾمتح٤ٌمب قمغم يدل واًمٗمْمؾ

 اظمتٚمػ صمؿ وُمـ ، آطمتامل ُمـ إًمٞمف يتٓمرق ٤معمِ  هٜم٤م احلٙمؿ وأـمٚمؼ

 .اعمٗمًدة شم١مُمـ طمٞم٨م هق إٟمام اًمٜمزاع حمؾَّ  أنَّ  خيٗمك وٓ .ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء
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 الحديث الثامن
 بوجلـوزة أرسظقا:  ؿول,  ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  ظـ  هريرة أيب ظـ - 267

 ؾؼ   , ذفؽ شقى تؽ وإن .إفقف تؼّدمقّنو ؾخرٌ  , يً صوحلِ  تؽ إنْ  ؾنّّنو

 ( ).رؿوبؽؿ ظـ تضعقكف

 

 الب ًمالؾمتح٤ٌمب ومٞمف إُمر أنّ  .ىمداُم٦م اسمـ ٟم٘مؾ ( أرسظقا: )  ؿقفف

 .سمقضمقسمف وم٘م٤مل .حزم ابـ وصّذ  .افعؾامء بغ خالف

ٚمػ سمٕمض محٚمف ذًمؽ وقمغم،  اعمٌم ؿمّدة سم٤مإلهاع واعمراد ًّ  وهق اًم

  .احلـػّقي ؿقل

 .اخل٥ٌم دون ُمنقملم هب٤م ويٛمِمقن:  اهلداي٦م ص٤مطم٥م ىم٤مل

 أيب إمم أطم٥ّم  اًمٕمجٚم٦م أنّ  همػم ، ُم١مىّم٧م رء ومٞمف ًمٞمس:  اعمًٌقط وذم

 اعمٌم ؾمجّٞم٦م ومقق ُم٤م سم٤مإلهاع اعمراد جلؿفقروا افّشوؾعلّ  وقمـ ، حـقػي

  .اًمِّمديد اإلهاع ويٙمره ، اعمٕمت٤مد

ٌّف ُمـ:  وم٘م٤مل،  اخلالف ٟمٗمل إمم قمٞم٤مض وُم٤مل  قمغم اًمّزي٤مدة أراد اؾمتح

  .يم٤مًمّرُمؾ ومٞمف اإلومراط أراد يمرهف وُمـ ، اعمٕمت٤مد اعمٌم

 خي٤مف ؿمّدة إمم يٜمتٝمل ٓ سمحٞم٨م ًمٙمـ اإلهاع يًتح٥ّم  أّٟمف واحل٤مصؾ

 يٜم٤مذم ًمئال،  اعمِمّٞمع أو احل٤مُمؾ قمغم ُمِمّ٘م٦م أو سم٤معمّٞم٧م ُمٗمًدة طمدوث ُمٕمٝم٤م

_______________ 
ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ اسمـ اعمًٞم٥م قمـ (  433) وُمًٚمؿ (  6666) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .أيب هريرة 

ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ أيب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ قمـ أيب (  433) وأظمرضمف ُمًٚمؿ     

 .هريرة ُمثٚمف
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 .اعمًٚمؿ قمغم اعمِمّ٘م٦م وإدظم٤مل اًمٜمّٔم٤موم٦م ُمـ اعم٘مّمقد

 ، اًمّدومـ قمـ سم٤معمّٞم٧م يت٤ٌمـم٠م ٓ أن احلدي٨م ُم٘مّمقد:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 .وآظمتٞم٤مل اًمّت٤ٌمهل إمم أّدى رسّمام اًمّت٤ٌمـم١م وٕنّ 

 سمتجٝمٞمزه٤م اعمٕمٜمك:  وؿقؾ ، ىمؼمه٤م إمم سمحٛمٚمٝم٤م:  أي ( بوجلـوزة: )  ؿقفف

 .أفمٝمر وإّول:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل .إّول ُمـ أقمؿّ  ومٝمق ،

 قمـ شمْمٕمقٟمف " احلدي٨م ذم سم٘مقًمف ُمردود سم٤مـمؾ اًمّث٤مين:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 ." رىم٤مسمٙمؿ

 يمام،  اعمٕم٤مين قمـ سمف يٕمؼّم  ىمد اًمّرىم٤مب قمغم احلٛمؾ سم٠منّ :  اًمٗم٤ميمٝمّل  وشمٕمّ٘مٌف

 ُمـ ٟمٔمر ُمـ اؾمؽمحيقا اعمٕمٜمك ومٞمٙمقن ، سم٤مً ذٟمق رىمٌتف قمغم ومالن محؾ:  شم٘مقل

  .اٟمتٝمك .حيٛمٚمقٟمف ٓ اًمٙمّؾ  أنّ  وي١مّيده:  ىم٤مل ، ومٞمف ظمػم ٓ

 ُم٤مت إذا:  ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ، قمٛمر اسمـ طمدي٨م وي١مّيده

 سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف .ىمؼمه إمم سمف وأهقمقا حتًٌقه ومال أطمديمؿ

 .طمًـ

 جلٞمٗم٦م يٜمٌٖمل ٓ : ُمرومققم٤مً  وطمقح سمـ طمّملم طمدي٨م ُمـ داود وٕيب

 احلدي٨م .أهٚمف فمٝمراين سملم شمٌ٘مك أن ُمًٚمؿ

  .اعمحٛمقًم٦م اجلّث٦م : أي ( صوحلي تؽ ؾنن: )  ؿقفف

 هل اًمتل اجلٜم٤مزة وضمٕمٚم٧م ، اعمّٞم٧م قملم اجلٜم٤مزة ضمٕمٚم٧م:  اًمّٓمٞمٌّل  ىم٤مل

 .اًمّّم٤مًمح قمٛمٚمف قمـ سمف يمٜمّل اًمذي اخلػم إمم ُم٘مّدُم٦م اعمّٞم٧م ُمٙم٤من

 ظمؼمه ُمٌتدأ أو ، ظمػم ومٝمق أي ذوفحم ُمٌتدأ ظمؼم هق ( ؾخر: )  ؿقفف

 سمٚمٗمظ ُمًٚمؿ رواي٦م وي١مّيده ، ظمػم ومٝمٜم٤مك أو ، ظمػم ومٚمٝم٤م:  أي حمذوف



 465 لجنـائزا كتاب   

 ."اخلػم إمم ىمّرسمتٛمقه٤م"

 .ذًمؽ ٟمٔمػم " ومنّم  " ذًمؽ سمٕمد ىمقًمف ذم وي٠ميت

 .اًمّثقاب سم٤مقمت٤ٌمر اخلػم إمم راضمع اًمّْمٛمػم ( إفقف تؼّدمقّنو: )  ؿقفف

 شم٠مويؾ قمغم اًمّْمٛمػم وم٠مّٟم٨م " ٤مإًمٞمٝم شم٘مّدُمقٟمف " روي:  ُم٤مًمؽ اسمـ ىم٤مل

 .احلًٜمك أو سم٤مًمّرمح٦م اخلػم

 خيتّص  اجلٜم٤مزة محؾ أنّ  قمغم سمف اؾمتدل ( رؿوبؽؿ ظـ تضعقكف: )  ؿقفف

  .ومٞمف ُم٤م خيٗمك وٓ،  اعمذيّمر سمْمٛمػم ومٞمف ًمإلشمٞم٤من سم٤مًمّرضم٤مل

 ُم٤مت أّٟمف يتحّ٘مؼ أن سمٕمد ًمٙمـ ، اعمّٞم٧م دومـ إمم اعم٤ٌمدرة اؾمتح٤ٌمب وومٞمف

 سمدومٜمٝمؿ ينع ٓ أن ومٞمٜمٌٖمل واعمًٌقت واعمٗمٚمقج اعمٓمٕمقن ُمثؾ أُّم٤م ،

ٌّف ، ُمقهتؿ ًمٞمتحّ٘مؼ وًمٞمٚم٦م يقم يٛميض طمّتك  .سمزيزة اسمـ ذًمؽ قمغم ٟم

 .اًمّّم٤محللم وهمػم اًمٌٓم٤مًم٦م أهؾ صح٦ٌم شمرك احلدي٨م ُمـ وي١مظمذ

 .اختؾػ دم ادق مع اجلـوزة: تؽؿؾي 

 ًمٙمـ .طمزم اسمـ ىم٤مل وسمف،  اًمّثقرّي  ىمقل وهق .اًمتخٞمػم:  افؼقل إول

ٜمـ أصح٤مب أظمرج عم٤َِم،  اشّم٤ٌمقم٤مً  سم٤معم٤مر ّٞمدهىم ًّ ٤ٌّمن اسمـ وصّححف اًم  طم

،  اجلٜم٤مزة ظمٚمػ اًمّرايم٥م : ُمرومققم٤مً  ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة طمدي٨م ُمـ واحل٤ميمؿ

 .ُمٜمٝم٤م ؿم٤مء طمٞم٨م واعم٤مر

 أُم٤مُمٝم٤م ُمِمك ٟم٤ًمء اجلٜم٤مزة ذم يم٤من إن أّٟمف .اًمٜمّخٕمّل  قمـ:  افؼقل افثوين

 .ومخٚمٗمٝم٤م وإٓ

 :  مشفقران آخران مذهبون ادسلفي ودم

 قمٛمر ٓسمـ طمدي٨م وومٞمف ، أومْمؾ أُم٤مُمٝم٤م اعمٌم أنّ  قمغم ؾوجلؿفقر
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ٜمـ أصح٤مب أظمرضمف ًّ  ذم اظمتٚمػ أّٟمف إَّٓ ،  اًمّّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف .اًم

 .( ) وإرؾم٤مًمف وصٚمف

 اًمّرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ وهمػمه ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه ُم٤م ويٕم٤مروف

 يمٗمْمؾ ٤مأُم٤مُمٝم اعمٌم ُمـ أومْمؾ ظمٚمٗمٝم٤م اعمٌم:  ىم٤مل قمكمّ  قمـ أسمزى سمـ

  .اًمٗمذّ  صالة قمغم اجلامقم٦م صالة

 إصمرم طمٙمك ًمٙمـ ، اعمرومقع طمٙمؿ ًمف ُمقىمقف وهق ، طمًـ إؾمٜم٤مده

 ومـ حـقػي وأيب إوزاظلّ  ؿقل وهق ، إؾمٜم٤مده ذم شمٙمٚمؿ أّٟمف أمحد قمـ

 .تبعفام

 

_______________ 
واًمٜم٤ًمئل ( 6333 - 6332)واًمؽمُمذي ( 0624)وأسمق داود ( 36)رواه اإلُم٤مم أمحد  (6)

وهمػمهؿ ( 63و  60/ 3)واًمٌٞمٝم٘مل ( 222)واسمـ طم٤ٌمن ( 6336)واسمـ ُم٤مضمف ( 623)

زاد اًمٜم٤ًمئل  "وأسم٤م سمٙمر و قمٛمر يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة  ملسو هيلع هللا ىلصرأي٧م اًمٜمٌل : قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل 

  ."وقمثامن  "

٤مظ ومٞمف (  666/ 6) "اًمتٚمخٞمص"وذيمر احل٤مومظ ذم    وُم٤مل إمم شمرضمٞمح ، اظمتالَف احلٗمَّ

 .وم٤مٟمٔمره .اإلرؾم٤مل
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 الحديث التادع
ًُ :  ؿول,   جـدٍب  بـ شؿرة ظـ - 268  ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  وراء صؾق

 ( ).طفووَش  دم ؾؼوم,  فوكػوش دم موتً امرأةٍ  ظذ

 

 ( ).اًمٗمزاري(   جـدٍب  بـ شؿرة ظـ: ) ؿقفف 

 ـمريؼ ُمـ روايتف ذم ُمًٚمؿ اّمه٤مؾَم ،  يمٕم٥م أمّ  هل ( امرأةٍ  ظذ: ) ؿقفف 

 أهّن٤م،  اًمّّمح٤مسم٦م ذم ٟمٕمٞمؿٍ  أسمق وذيمر ، اعمٕمٚمؿ طمًلم قمـ اًمقارث قمٌد

 .أٟمّم٤مرّي٦م

 .ٟمٗم٤مؾمٝم٤م ٥ٌمسمً أو .ٟمٗم٤مؾمٝم٤م ُمّدة ذم أي ( كػوشفو دم موتً: ) ؿقفف 

  .همػمه ُمـ أو ُمٜمف ُم٤مشم٧م ُمـ ومٞمف يدظمؾ أّٟمف ضمٝم٦م ُمـ أقمؿّ :  وإّول

_______________ 
ُمـ ـمرق قمـ طمًلم (  423) وُمًٚمؿ (  6622،  6622،  066) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  .سمـ ذيمقان اعمٕمٚمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة قمـ أسمٞمف

 .يٙمٜمّك أسم٤م ؾمٚمٞمامن، اسمـ هالل سمـ طمري٩م سمـ ُمّرة (6)

يم٤من ُمـ طمٚمٗم٤مء إٟمّم٤مر ، ىمِدَُم٧ْم سمف أُّمف سمٕمد ُمقت أسمٞمف ، ومتزوضمٝم٤م : ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق 

يٕمرض همٚمامن إٟمّم٤مر ، ومٛمّر سمف همالم ،  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ إٟمّم٤مر ، ويم٤من رؾمقل اهللَّ رضمٌؾ 

ًم٘مد أضمزت هذا ورددشمٜمل ، وًمق : وم٠مضم٤مزه ذم اًمٌٕم٨م ، وقمرض قمٚمٞمف ؾمٛمرة ومرّده ، وم٘م٤مل 

وقمـ قمٌد اهللَّ سمـ  .ومدوٟمٙمف ومّم٤مرقمف ، ومٍمقمف ؾمٛمرة وم٠مضم٤مزه: ص٤مرقمتف ًمٍمقمتف ، ىم٤مل 

 .، ومٙمٜم٧م أطمٗمظ قمٜمف ملسو هيلع هللا ىلصؾمقل اهللَّ يمٜم٧م همالُم٤ًم قمغم قمٝمد ر: سمريدة ، قمـ ؾمٛمرة 

وٟمزل ؾمٛمرة اًمٌٍمة ، ويم٤من زي٤مد يًتخٚمٗمف قمٚمٞمٝم٤م إذا ؾم٤مر إمم اًمٙمقوم٦م ، ويم٤من ؿمديدًا قمغم 

وُم٤مت ؾمٛمرة  .اخلقارج ، ومٙم٤مٟمقا يٓمٕمٜمقن قمٚمٞمف ، ويم٤من احلًـ واسمـ ؾمػميـ يثٜمٞم٤من قمٚمٞمف

 .ىمٌؾ ؾمٜم٦م ؾمتلم

 ُم٤مء طم٤مرًا ، ومٙم٤من ذ: ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼّم 
ٍ
ًمؽ شمّمدي٘م٤ًم ًم٘مقل رؾمقل اهللَّ ؾم٘مط ذم ىمدر ممٚمقء

ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن ، وىمٞمؾ : ىمٞمؾ  .آظمريمؿ ُمقشم٤ًم ذم اًمٜم٤ّمر: ًمف وٕيب هريرة وٕيب حمذورة  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ىم٤مًمف ذم اإلص٤مسم٦م سمتجقز .ؾمٜم٦م شمًع ومخًلم ، وىمٞمؾ ذم أول ؾمٜم٦م ؾمتلم
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،  طم٤مُمالً  ُم٤مشم٧م أهّن٤م ـمرىمف سمٕمض ذم وم٢منّ ،  اًم٤ٌمب سمخؼم أًمٞمؼ:  وافّثوين

ـٍ  "ومٗمل رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري  ـٍ  سم٥ًٌم:  أي ( ) "ُم٤مت ذم سمٓم :  يٕمٜمل .سمٓم

  " هّرة ذم اُمرأة قمّذسم٧م " ىمقًمف ٟمٔمػم وهق ، احلٛمؾ

لم سمٗمتح (ؼوم دم وشطفو ؾ) : ؿقفف  ًّ  اسمـ وٌٓمف ويمذا ، روايتٜم٤م ذم اًم

ٙمقن همػمه ووٌٓمف ، اًمّتلم ًّ  ." وؾمٓمٝم٤م قمٜمد وم٘م٤مم " وًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  ، سم٤مًم

 همػم وصػ ٟمٗم٤ًمء يمقهن٤م وم٢منّ  ، اعمرأة قمغم اًمّّمالة ُمنموقمّٞم٦م وومٞمف

 .ُمٕمتؼم

  .اُمرأة يمقهن٤م وأُّم٤م

 ، ًمًؽمه٤م ٝم٤موؾمٓم قمٜمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم وم٢منّ ،  ُمٕمتؼماً  يٙمقن أن:  ؾقحتؿؾ

  .اًمّرضمؾ سمخالف 5 طمّ٘مٝم٤م ذم ُمٓمٚمقب وذًمؽ

 اًمٜمّٕمش اخّت٤مذ ىمٌؾ يم٤من ذًمؽ وأنّ ،  ُمٕمتؼماً  يٙمقن ٓ أن:  وحيتؿؾ

ؽم طمّمؾ وم٘مد اخّت٤مذه سمٕمد وم٠مُّم٤م ، ًمٚمٜم٤ًّمء ًّ  أورد وهلذا،  اعمٓمٚمقب اًم

١مال ُمقرد اًمؽّمَج٦م ٌخ٤مرياًم ًّ اًم
( ).  

 رواه ُم٤م شمْمٕمٞمػ ممإ وأؿم٤مر ، واعمرأة اًمّرضمؾ سملم اًمّتٗمرىم٦م قمدم وأراد

 صغمَّ  أّٟمف،  ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ هم٤مًم٥م أيب ـمريؼ ُمـ واًمؽّمُمذّي  داود أسمق

 وم٘م٤مل ، قمجٞمزهت٤م قمٜمد وم٘م٤مم اُمرأة قمغم وصغمَّ  ، رأؾمف قمٜمد وم٘م٤مم رضمؾٍ  قمغم

_______________ 
سم٤مب ) وهؿ اًمٌخ٤مري ذم هذه اًمؽمَج٦م : ىمٞمؾ : ىم٤مل اسمـ اًمتٞمٛمل :  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  (6)

: ُم٤مشم٧م ذم اًمقٓدة ، ىم٤مل  "ُم٤مشم٧م ذم سمٓمـ  "ومٔمـ أنَّ ىمقًمف  .(ًمّمالة قمغم اًمٜمٗم٤ًمء وؾمٜمتٝم٤م ا

سمؾ اعمقهؿ ًمف هق اًمقاهؿ ، وم٢منَّ قمٜمد : ىمٚم٧م  .وُمٕمٜمك ُم٤مشم٧م ذم سمٓمـ ُم٤مشم٧م ُمٌٓمقٟم٦م

 .اٟمتٝمك .ويمذا عمًٚمؿ "ُم٤مشم٧م ذم ٟمٗم٤مؾمٝم٤م  "اًمٌخ٤مري ذم هذا احلدي٨م ُمـ يمت٤مب اجلٜم٤مئز 

 ؟ "ـ اعمرأة واًمرضمؾ سم٤مب أيـ ي٘مقم ُم "وم٘م٤مل   (6)
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 ( ).ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من أهٙمذا:  زي٤مد سمـ اًمٕمالء ًمف

 قِمٚم٦َّم ٟمٗم٤ًمء ٤مًمٙمقهن أسمدى أّٟمف،  اعمراسمط اسمـ قمـ رؿمٞمد اسمـ وطمٙمك

 .اًمّدقم٤مء سمريم٦م ُمـ ًمٞمٜم٤مًمف ضمٜمٞمٜمٝم٤م اؾمت٘م٤ٌمل وهل،  ُمٜم٤مؾم٦ٌم

 اٟمٗمرد إذا قمٚمٞمف ُيّمغمَّ  ٓ هق صمؿّ  ، ُمٜمٝم٤م يمٕمْمقٍ  اجلٜملم سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 .أقمٚمؿ واهلل .ي٘مّمد ٓ أن سمٓمٜمٝم٤م ذم سم٤مىمٞم٤مً  يم٤من إذا وم٠مطمرى ( )ؾم٘مٓم٤مً  ويم٤من

_______________ 
(  66633)اإلُم٤مم أمحد ورواه  .( 6303) واًمؽمُمذي (  0643) ؾمٜمـ أيب داود  (6)

ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر  "واًمٓمح٤موي ذم ( 6343)، واسمـ ُم٤مضمف ( 6634)واًمٓمٞم٤مًمز 

ُمـ ـمرق قمـ (  2/636)  "اعمخت٤مرة"واًمْمٞم٤مء ذم (  3/00) واًمٌٞمٝم٘مل (  6/346)"

  .أيب هم٤مًم٥م سمف

 .إؾمٜم٤مده صحٞمح: وىم٤مل اًمْمٞم٤مء  .طمدي٨م طمًـ: وىم٤مل اًمؽمُمذي 

ورأي٧م أسم٤م قمكم اًمٓمؼمي : ىم٤مل اًمراومٕمل ( :  662/ 6)  "اًمٌدر اعمٜمػم"ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم 

  ."أٟمف وىمػ قمٜمد صدره  "طمٙمك قمـ أٟمس ذم هذا اًمرضمؾ 

:  "ذح اعمٝمذب  "وىم٤مل اًمٜمقوي ذم  .هذه اًمرواي٦م همري٦ٌم ، ٓ أقمٚمؿ ُمـ ظمرضمٝم٤م: ىمٚم٧م 

يٌح إن هذا همَٚمٌط  أٟمف وىمػ قمٜمد  "واًمّمقاب اعمقضمقد ذم يمت٥م احلدي٨م : ىم٤مل  .َسِ

 اٟمتٝمك يمالُمف ."رأؾمف

، اًم٘مقل سمٕمدم اًمّمالة قمغم اًمً٘مط وٕمٞمػ ( :  662/  0) ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ( 6)

، ويم٤من حمٙمقُم٤ًم سم٢مؾمالُمف ، واًمّمقاب ذقمٞم٦م اًمّمالة قمٚمٞمف إذا ؾم٘مط سمٕمد ٟمٗمخ اًمروح ومٞمف 

وعم٤ِم روى أمحد وأسمق داود ، ٞمف يم٤ًمئر اعمًٚمٛملم ٕٟمف ُمٞم٧م ُمًٚمؿ ومنُمقم٧م اًمّمالة قمٚم

واًمً٘مط ُيّمغمَّ قمٚمٞمف : ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصواًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم أنَّ اًمٜمٌل 

 اٟمتٝمك. واهلل أقمٚمؿ  .وإؾمٜم٤مده طمًـ .وُيدقمك ًمقاًمديف سم٤معمٖمٗمرة واًمرمح٦م

، رمحف اهلل هذا احلدي٨م اًمذي ذيمره اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل ل يٖم٥م قمـ اسمـ طمجر : ىمٚم٧م  

وذيمر أنَّ اًمدارىمٓمٜمل واًمٓمؼماين أقمالاه سم٤مًمقىمػ (  606/  6)  "اًمتٚمخٞمص"وم٘مد أورده ذم 

 وأقمّٚمف سم٤مًمقىمػ أيْم٤ًم يمام ؾمٞم٠ميت ذم يمالُمف  .ٟمحقه وذيمر أيْم٤ًم طمدي٨م ضم٤مسمر ، 

إن أطمديمؿ  "ذم ذح طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد رومٕمف ( :  334/  66)  "اًمٗمتح"وىم٤مل ذم  

سمٕملم يقُم٤ًم ، صمؿ يٙمقن قمٚم٘م٦م ُمثؾ ذًمؽ ، صمؿ يٙمقن ُمْمٖم٦م ُمثؾ جيٛمع ظمٚم٘مف ذم سمٓمـ أُمف أر

ايمت٥م قمٛمٚمف ، ورزىمف ، وأضمٚمف : ذًمؽ ، صمؿ يٌٕم٨م اهلل ُمٚمٙم٤ًم ومٞم١مُمر سم٠مرسمع يمٚمامت ، وي٘م٤مل ًمف 

  .احلدي٨م. .، وؿم٘مل أو ؾمٕمٞمد ، صمؿ يٜمٗمخ ومٞمف اًمروح
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٤مئ٥م سمـ قمٓم٤مء قمـ زيد سمـ مّح٤مد روى :تـْبقف  ًّ  سمـ اهلل دقمٌ أنّ ،  اًم

 صغمَّ  صمؿّ ،  اًمّرضمؾ قمغم ومّمغمَّ ،  واُمرأةٍ  رضمؾٍ  سمجٜم٤مزة أيت ُم٘مّرن سمـ ُمٕم٘مؾ

 اهلل قمٌد وم٢منّ  .ُم٘مٓمقع وهق ، ًمف اجلٜم٤مئز ذم ؿم٤مهلم اسمـ أظمرضمف .اعمرأة قمغم

 .شم٤مسمٕمّل 

 اًمزٟم٤م وًمد قمغم ّمغمَّ يُ  ٓ أٟمف أطمدٌ  ي٘مؾ ل:  اًمؼم قمٌد سمـا ىم٤مل: تؽؿقؾ 

  .اًمّمٌل قمغم ةاًمّمال ذم واظمتٚمػ،  وحده ؿتودة إٓ

 .يٌٚمغ طمتك قمٚمٞمف ّمغمَّ يُ  ٓ:  جبر بـ شعقد ؾؼول

  .ّمكمِّ يُ  طمتك:  وؿقؾ

 .اؾمتٝمؾ إذا اًمً٘مط طمتك قمٚمٞمف ّمغمَّ يُ :  اجلؿفقر وؿول

 

_______________ 
، روح ومٞمف َٕٟمَّف وىم٧م ٟمٗمخ اًم، واؾمتدل سمف قمغم أنَّ اًمً٘مط سمٕمد إرسمٕم٦م أؿمٝمر ُيّمغمَّ قمٚمٞمف 

 .وهق ُمٜم٘مقل قمـ اًم٘مديؿ ًمٚمِم٤مومٕمل واعمِمٝمقر قمـ أمحد وإؾمح٤مق

إذا سمٚمغ أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنمًا ومٗمل شمٚمؽ اًمٕمنم يٜمٗمخ ومٞمف اًمروح وُيّمغمَّ قمٚمٞمف :  وقمـ أمحد

وم٢مذا : وىمد ىم٤مًمقا  .وهق اجلديد .أٟمف ٓ سمدَّ ُمـ وضمقد اًمروح،  واًمراضمح قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 .وإَّٓ ومال، ُصكمِّ قمٚمٞمف سمٙمك أو اظمتٚم٩م أو شمٜمٗمَّس صمؿ سمٓمؾ ذًمؽ 

حف اسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ قمـ ضم٤مسمر رومٕمف  .وإصؾ ذم ذًمؽ إذا : ُم٤م أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل وصحَّ

ٗمف اًمٜمقوي ذم ذح اعمٝمذب .اؾمتٝمؾَّ اًمّمٌل ورث وصكمِّ قمٚمٞمف  .وىمد وٕمَّ

ح قمٜمد احلٗم٤مظ وىمٗمف، واًمّمقاب َأٟمَّف صحٞمح اإلؾمٜم٤مد  َـّ اعْمُرضمَّ وقمغم ـمريؼ اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ  .ًمٙم

وإذا سمٚمغ ُم٤مئ٦م وقمنميـ يقُم٤ًم : ىم٤مًمقا  .ٕنَّ احلٙمؿ ًمٚمرومع ًمزي٤مدشمف، ٚمتٕمٚمٞمؾ سمذًمؽ أصمر ًم

ـ وُدومـ سمٖمػم صالة ؾ ويُمٗمِّ ًِّ  اٟمتٝمك .وُم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ٓ ُينمع ًمف همًؾ وٓ همػمه .هُم
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 الحديث الطاذر
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنّ :   ؿقسٍ  بـ اهلل ظبد مقشك أيب ظـ - 269

  ( ).وافّشوّؿي واحلوفؼي افّصوفؼي مـ يءٌ رِ بَ 

 .افصوفؼي افتل ترؾع صقهتو ظـد اْدُصقبي: ػ ؿول ادصـ  

 سمـ سمردة قمـ أيب وعمًٚمؿ ( ؿقسٍ  بـ اهلل ظبد مقشك أيب ظـ) : ؿقفف 

 طمجر ذم ورأؾمف ، قمٚمٞمف ومٖمٌم وضمٕم٤مً  ُمقؾمك أسمق وضمع:  ىم٤مل ُمقؾمك أيب

 ؿمٞمئ٤مً  قمٚمٞمٝم٤م يرد أن يًتٓمع ومٚمؿ ، أهٚمف ُمـ اُمرأة ومّم٤مطم٧م أهٚمف ُمـ اُمرأة

 رؾمقل وم٢منَّ ،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمٜمف سمرئ مم٤م سمريء أٟم٤م:  ىم٤مل،  أوم٤مق ومٚمامَّ  ،

 .واًمِم٤مىم٦م ، واحل٤مًم٘م٦م ، اًمّم٤مًم٘م٦م ُمـ رَئ سمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

،  وهمػمه سمردة أيب قمـ صخرة أيب ـمريؼ ُمـ آظمر وضمف ُمـ ًٚمؿوعم

 .سمرٟم٦م شمّمٞمح اهلل قمٌد أم اُمرأشمف وم٠مىمٌٚم٧م ُمقؾمك أيب قمغم همٛملأُ :  ىم٤مًمقا

 .احلدي٨م

 ُمقؾمك أيب اُمرأة اهلل قمٌد أمّ  قمـ أوس سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل 

 ذم ٟمٕمٞمؿ وٕيب ، اًم٘مّّم٦م دون احلدي٨م ومذيمر .ُمقؾمك أيب قمـ

،  ُمقؾمك أيب قمغم أهمٛمل:  ىم٤مل رسمٕمّل  ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ قمغم "اعمًتخرج"

_______________ 
طمدصمٜم٤م احلٙمؿ سمـ ُمقؾمك اًم٘مٜمٓمري ، طمدصمٜم٤م (  633)  "اًمّمحٞمح"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (6)

: أنَّ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ خمٞمٛمرة طمدصمف ىم٤مل ، زيد سمـ ضم٤مسمر حيٞمك سمـ محزة ، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ي

( 6603) "اًمّمحٞمح"وقمّٚم٘مف اًمٌخ٤مري ذم  .قمـ أسمٞمف سمف طمدصمٜمل أسمق سمردة سمـ أيب ُمقؾمك

 . وىم٤مل احلٙمؿ سمـ ُمقؾمك سمف

ُمـ ـمريؼ أيب صخرة ضم٤مُمع سمـ ؿمداد قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ (  633) وأظمرضمف ُمًٚمؿ  

  .يزيد وأيب سمردة قمـ أيب ُمقؾمك ٟمحقه
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 .دوُم٦م أيب سمٜم٧م اُمرأشمف ومّم٤مطم٧م

 .دوُم٦م أيب سمٜم٧م اهلل قمٌد أمّ  أهّن٤م قمغم ٚمٜم٤مومحّمَّ 

٦ٌّم سمـ قمٛمر وأوم٤مد  سمٜم٧م صٗمّٞم٦م اؾمٛمٝم٤م أنّ  ، " اًمٌٍمة شم٤مريخ " ذم ؿم

 يم٤من طمٞم٨م وىمع ذًمؽ وأنّ ،  ُمقؾمك أيب سمـ سمردة أيب واًمدة وأهّن٤م،  دُمقن

  اخلّٓم٤مب سمـ قمٛمر ؾٌَ ىمِ  ُمـ اًمٌٍمة قمغم أُمػماً  ُمقؾمك أسمق

 صقهت٤م شمرومع اًمتل:  أي،  واًم٘م٤مف اعمٝمٛمٚم٦م سم٤مًمّّم٤مد ( افّصوفؼي: )  ؿقفف

لم ومٞمف ويؼول ، سم٤مًمٌٙم٤مء ًّ  شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف،  اًمّّم٤مد سمدل اعمٝمٛمٚم٦م سم٤مًم

 . (طمداد سم٠مًمًٜم٦مٍ  ؾمٚم٘مقيمؿ)

 . اعمحٙمؿ ص٤مطم٥م طمٙم٤مه اًمقضمف رضب اًمّّمٚمؼ:  إقمرايبّ  اسمـ وقمـ

 .أؿمٝمر وإّول

  .اعمّمٞم٦ٌم قمٜمد رأؾمٝم٤م حتٚمؼ اًمتل ( احلوفؼي: ) ؿقفف 

 ممّـ سمريء أٟم٤م " ًٚمؿذم ًمٗمظ عمو ، صمقهب٤م شمِمّؼ  اًمتل ( افّشوّؿي) : ؿقفف 

 - رومٕمف يأ - صقشمف وؾمٚمؼ ؿمٕمره طمٚمؼ:  أي " وظمرق وؾمٚمؼ طمٚمؼ

 .صمقسمف وظمرق

 ( ) .ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد اًمؼماءة هبذه اعمراد قمغم اًمٙمالم ؾمٞم٠ميتو

 

_______________ 
 (  626) حلدي٨م أيت سمرىمؿ اٟمٔمر ا (6)
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 الحديث الحادي رذر
 ذـر ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  اصتؽك َدّو: ً ؿوف ظـفو اهلل ريض ظوئشي ظـ - 270

 وـوكً - موريي:  هلو يؼول,  احلبشي بلرض رأيـفو ــقسيً  كسوئف بعض

 وتصووير سـفوُح  مـ ؾذـرتو - حلبشيا أرض أتتو حبقبي وأمّ  شؾؿي أمّ 

 افّصوفح افّرجؾ ؾقفؿ موت إذا أوفئؽ:  وؿول,  ملسو هيلع هللا ىلص رأشف ؾرؾع,  ؾقفو

 رشار أوفئؽ,  افّصقر تؾؽ ؾقف ّقرواـص ثؿّ ,  مسجداً  ؿزه ظذ بـقا

 ( ).اهلل ظـد اخلؾؼ

 

 قمـ هالل ـمريؼ ُمـوًمٚمٌخ٤مري  ( ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  اصتؽك َدّو: ) ؿقفف 

 طمدي٨م ُمـ وعمًٚمؿٍ  ( ).ومٞمف ُم٤مت اًمذي ُمروف ذم ىم٤مل :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م  قمروة

 ومال " ومٞمف وزاد،  سمخٛمسٍ  يتقرّم  أن ىمٌؾ ذًمؽ ٟمحق ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف،  ضمٜمدب

  ." ذًمؽ قمـ أهن٤ميمؿ وم٢ميّن ،  ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر شمّتخذوا

 إُمر ُمـ أّٟمف إمم اإلؿم٤مرة،  اًمٜمّٝمل زُمـ قمغم اًمّتٜمّمٞمص ووم٤مئدة

 .ملسو هيلع هللا ىلص طمٞم٤مشمف آظمر ذم صدر ًمٙمقٟمف يٜمًخ لَ  اًمذي اعمحٙمؿ

 مه٤م وُمـ يم٤من ُمٝمٕمام : أي  (رأيـفو : ) ؿقفف  

 .سمٙمن اًمراء وختٗمٞمػ اًمٞم٤مء اًمتحت٤مٟمّٞم٦م( موريي : ) ؿقفف 

 إُمقّي٦م ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٧م رُمٚم٦م:  أي ( شؾؿي أمّ  وـوكً: ) ؿقفف 

_______________ 
ُمـ ـمرق قمـ (  663) وُمًٚمؿ (  0223،  6622،  363،  362) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ .هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م

 .وهق طمدي٨م قم٤مئِم٦م أيت سمٕمده ذم اًمٕمٛمدة (6)
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 ُمـ ومه٤م،  اعمخزوُمّٞم٦م ُأُمٞم٦َّم أيب سمٜم٧م هٜمد:  أي ( حبقبي وأمّ : ) ؿقفف 

 .احلٌِم٦م إمم ٤مضمره ممّـ ويم٤مٟمت٤م،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أزواج

 اهلجرة ذم ه٤مضمرت ىمد ؾمٚمٛم٦م أمّ  يم٤مٟم٧م ( احلبشي أرض أتتو: ) ؿقفف 

 .إؾمد قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب زوضمٝم٤م ُمع احلٌِم٦م إمم إومم

 ُمع اًمّث٤مٟمٞم٦م اهلجرة ذم ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٧م وهل طمٌٞم٦ٌم أمّ  وه٤مضمرت

 ، شمٜمٍّم  ىمد إّٟمف:  ويؼول ، هٜم٤مك ومامت ضمحش سمـ اهلل قمٌٞمد زوضمٝم٤م

  .سمٕمده ملسو هيلع هللا ىلص ّل اًمٜمٌّ وشمزّوضمٝم٤م

ػم أهؾ وذيمر ًّ  ُمـ مخس ؾمٜم٦م ُمـ رضم٥م ؿمٝمر ذم يم٤مٟم٧م وممإُ  أنّ  .اًم

 وؿقؾ ، ٟمًقة وأرسمع رضمالً  قمنم أطمد ُمٜمٝمؿ ه٤مضمر ُمـ أّول وأنّ  ، اعمٌٕم٨م

 وأهّنؿ ، قمنمة:  وؿقؾ رضمالً  قمنم اصمٜمل يم٤مٟمقا:  وؿقؾ ، واُمرأشم٤من: 

 .ديٜم٤مر سمٜمّمػ ؾمٗمٞمٜم٦م وم٤مؾمت٠مضمروا اًمٌحر إمم ُمِم٤مة ظمرضمقا

٥ٌم أنّ  .ؾمح٤مقإ اسمـ وذيمر ًّ  ٕصح٤مسمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ذًمؽ ذم اًم

 سم٤محلٌِم٦م إنّ  : قمٜمٝمؿ يٙمّٗمٝمؿ أن يًتٓمٞمع وٓ ي١مذوهنؿ اعمنميملم رأى عَم٤ّم

 ، ومرضم٤مً  ًمٙمؿ اهلل جيٕمؾ طمّتك إًمٞمف ظمرضمتؿ ومٚمق ، أطمدٌ  قمٜمده ٔمٚمؿيُ  ٓ ُمٚمٙم٤مً 

 سمٜم٧م رىمّٞم٦م زوضمتف وُمٕمف قمّٗم٤من سمـ قمثامن ُمٜمٝمؿ ظمرج ُمـ أّول ومٙم٤من

 . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 قمغم أسمٓم٠م : ىم٤مل أٟمس إمم ُمقصقل سمًٜمدٍ  ؾمٗمٞم٤من سمـ يٕم٘مقب وأظمرج

 وىمد رأيتٝمام ًم٘مد:  ًمف وم٘م٤مًم٧م،  اُمرأة ُم٧موم٘مدِ  ، ظمؼممه٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ُمـ ّٕول قمثامن إنّ  ، اهلل صحٌٝمام:  وم٘م٤مل ، مح٤مر قمغم اُمرأشمف قمثامن محؾ

  .ًمقط سمٕمد سم٠مهٚمف ه٤مضمر
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ػماًم أهؾ ُمـ وهمػممه٤م قم٘م٦ٌم سمـ وُمقؾمك إؾمح٤مق اسمـ وذيمر  أنّ ،  ًّ

 ومرضمع ، أؾمٚمٛمقا ُمّٙم٦م أهؾ أنّ  احلٌِم٦م سم٠مرض وهؿ،  سمٚمٖمٝمؿ اعمًٚمٛملم

 ذًمؽ ُمـ سمف أظمؼموا ُم٤م جيدوا ومٚمؿ ُمّٙم٦م إمم ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن ُمٜمٝمؿ ٟم٤مس

 اهلجرة وهل ، احلٌِم٦م إمم َج٤مقم٦م ُمٕمٝمؿ وؾم٤مر ، ومرضمٕمقا ، صحٞمح٤مً 

  .اًمّث٤مٟمٞم٦م

 صمامٟملم قمغم زي٤مدة وهؿ،  اًمّث٤مٟمٞم٦م اهلجرة أهؾ أؾمامء إؾمح٤مق اسمـ وهد

  .رضمالً 

 ٟم٤ًمئٝمؿ ؾمقى رضمالً  وصمامٟملم اصمٜملم يم٤مٟمقا:  اًمّٓمؼمّي  ضمرير اسمـ وىم٤مل

 اًمٕمّدة شمتٙمّٛمؾ وسمف،  ومٞمٝمؿ يم٤من هؾ ي٤مه سمـ قماّمر ذم وؿمّؽ  ، وأسمٜم٤مئٝمؿ

 .اُمرأة قمنمة صمامين يم٤مٟم٧م ٟم٤ًمئٝمؿ قمّدة إنّ :  وؿقؾ ، وصمامٟملم صمالصم٦م

 .ومتحٝم٤م وجيقز،  اًمٙم٤مف سمٙمن ( أوفئؽ إنّ : )  ؿقفف

 " ضمقاب " سمٜمقا " وىمقًمف " يم٤من " ىمقًمف قمغم قمٓمػ ( ؾامت: )  قففؿ

 ." إذا

 أن قمـ اعمًٚمؿ هنل إمم إؿم٤مرة ومٞمف(  مسجداً  ؿزه ظذ بـقا: ) ؿقفف 

 .أقمٚمؿ واهلل .ُمًجداً  سمّمالشمف ومٞمّتخذه٤م اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم ُيّمكمِّ 

 وومتح اعمٝمٛمٚم٦م سمْمؿ اًمّمقر ( افّصقر تؾؽ ؾقف صّقرواثؿ : )  ؿقفف

 ٌخ٤مريوًمٚم .أيْم٤م اجلٛمع ذم اًمقاو ؾمٙمقن:  وحؽل ، صقرة َجع اًمقاو

 وذم ومٞمٝم٤م .اًمٙم٤مف وذم ، اًمالم سمدل اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م سم٤مًمٞم٤مء " اًمّّمقر شمٞمؽ "

 .اعم٤موٞم٦م أوًمئؽ ذم ُم٤م،  أوًمئؽ

 ويتذيّمروا،  اًمّّمقر شمٚمؽ سمرؤي٦م ًمٞمت٠مّٟمًقا أوائٚمٝمؿ ذًمؽ ومٕمؾ وإّٟمام
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 سمٕمدهؿ ُمـ ظمٚمػ صمؿّ  ، يم٤مضمتٝم٤مدهؿ ومٞمجتٝمدوا اًمّّم٤محل٦م أطمقاهلؿ

 يم٤مٟمقا أؾمالومٙمؿ أنّ  اًمِّمٞمٓم٤من هلؿ ووؾمقس،  ُمرادهؿ ضمٝمٚمقا ظمٚمقف

 ُمثؾ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومحّذر ، ومٕمٌدوه٤م ويٕمّٔمٛمقهن٤م اًمّّمقر هذه يٕمٌدون

  .ذًمؽ إمم اعم١مّدي٦م ًمٚمّذريٕم٦م ؾمّداً  ذًمؽ

 قمغم اًمققمٞمد سمٕمْمٝمؿ ومحؾ ، اًمّتّمقير حتريؿ قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 .ومال أن وأُّم٤م ، إوصم٤من سمٕم٤ٌمدة اًمٕمٝمد ًم٘مرب اًمّزُم٤من ذًمؽ ذم يم٤من ُمـ

 ( ) ذًمؽ ردّ  ذم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ أـمٜم٥م وىمد

 ًم٘مٌقر يًجدون واًمٜمّّم٤مرى اًمٞمٝمقد يم٤مٟم٧م عَم٤ّم:  اًمٌٞمْم٤موّي  وىم٤مل

 ٟمحقه٤م اًمّّمالة ذم يتقضّمٝمقن ىمٌٚم٦م وجيٕمٚمقهن٤م،  ًمِم٠مهنؿ شمٕمٔمٞمامً  إٟمٌٞم٤مء

 ذاخّت  ُمـ وم٠مُّم٤م ، ذًمؽ ُمثؾ قمـ اعمًٚمٛملم وُمٜمع ًمٕمٜمٝمؿ،  أوصم٤مٟم٤مً  واخّتذوه٤م

 وٓ ًمف اًمّتٕمٔمٞمؿ ٓ ُمٜمف سم٤مًم٘مرب اًمّتؼّمك وىمّمد ص٤مًمح ضمقار ذم ُمًجداً 

 . ( ) اًمققمٞمد ذًمؽ ذم يدظمؾ ومال .ٟمحقه اًمّتقضّمف

_______________ 
 وىمد( : 022/  6) "إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم"ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ ذم يمت٤مسمف  (6)

وًم٘مد أسمٕمد هم٤مي٦م اًمٌٕمد َُمـ ىم٤مل  .شمٔم٤مهرت دٓئؾ اًمنميٕم٦م قمغم اعمٜمع ُمـ اًمتّمقير واًمّمقر

إن ذًمؽ حمٛمقل قمغم اًمٙمراه٦م ، وإن هذا اًمتِمديد يم٤من ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ، ًم٘مرب قمٝمد : 

ٓ ي٤ًمويف  -وهذا اًمزُم٤من طمٞم٨م اٟمتنم اإلؾمالم ومتٝمدت ىمقاقمده  .اًمٜم٤مس سمٕم٤ٌمدة إوصم٤من

وهذا اًم٘مقل قمٜمدٟم٤م سم٤مـمؾ  -هذا أو ُمٕمٜم٤مه  -ف ذم هذا اًمتِمديد ومال ي٤ًموي .ذم هذا اعمٕمٜمك

وأهنؿ  .اإلظم٤ٌمر قمـ أُمر أظمرة سمٕمذاب اعمّمّقريـ: ٕٟمف ىمد ورد ذم إطم٤مدي٨م  .ىمٓمٕم٤مً 

ح سمذًمؽ ذم ، وهذه قِمٚم٦َّم خم٤مًمٗم٦م عم٤َِم ىم٤مًمف هذا اًم٘م٤مئؾ  "أطمٞمقا ُم٤م ظمٚم٘متؿ  "ي٘م٤مل هلؿ  وىمد سَّ

ٓ ختصُّ زُم٤مٟم٤ًم دون  .قِمٚم٦َّم قم٤مُم٦م ُمًت٘مٚم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌموهذه ، اعمِمٌٝمقن سمخٚمؼ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

وًمٞمس ًمٜم٤م أن ٟمتٍمف ذم اًمٜمّمقص اعمتٔم٤مهرة اعمتْم٤مومرة سمٛمٕمٜمك ظمٞم٤مزم يٛمٙمـ أن  .زُم٤من

 .اٟمتٝمك .وهق اًمتِمٌف سمخٚمؼ اهلل .يٙمقن هق اعمراد ، ُمع اىمتْم٤مء اًمٚمٗمظ اًمتٕمٚمٞمؾ سمٖمػمه

ودظمقًمف ، ريؿ ذًمؽ واًمّمقاب حت، هذا همٚمط واوح ( :  6/233)ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز   (6)
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 ُمّتجف هٜم٤م وهق،  اًمّذريٕم٦م ؾمدّ  يرى ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤معمٜمع ي٘مقل وىمد

  .( )ىمقّي 

 ، اًمٕمج٤مئ٥م ُمـ اعم١مُمـ يِم٤مهده ُم٤م طمٙم٤مي٦م ضمقاز احلدي٨م وذم

 وأنّ  ، اعمحّرُم٤مت وم٤مقمؾ وذمّ  ، سمف ًمٕم٤ملا قمغم ذًمؽ طمٙمؿ سمٞم٤من ووضمقب

 .سم٤مًمٕم٘مؾ ٓ سم٤مًمنّمع إطمٙم٤مم ذم آقمت٤ٌمر

 أو قمٚمٞمف أو اًم٘مؼم سمجٜم٥م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اعم٘م٤مسمر ذم اًمّّمالة يمراهٞم٦م وومٞمف

 ُمرومققم٤مً  اًمٖمٜمقّي  ُمرصمد أيب ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ رواه طمدي٨ٌم  ذًمؽ ، وذم إًمٞمف

  " قمٚمٞمٝم٤م أو إًمٞمٝم٤م شمّمّٚمقا وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا ٓ "

 ضم٤مئزاً  ذًمؽ يم٤من ًمق سم٠مٟمف يِمٕمر ( اهلل ظـد اخلؾؼ رشار أوفئؽ: ) ؿقفف 

 قمغم ومدلَّ ،  اخلٚمؼ ذ ومٕمٚمف اًمذي أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف أـمٚمؼ ُم٤م اًمنمع ذًمؽ ذم

 أقمٚمؿ واهلل .اًمّمقر قم٤ٌمد أطمدصمف حمدث ومٕمؾ ( ) احلٞمقان صقر ومٕمؾ أنَّ 

 

_______________ 
 .واهلل اعمقومؼ .وم٤مٟمتٌف واطمذر .حت٧م إطم٤مدي٨م اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد

هذا هق احلؼ ًمٕمٛمقم إطم٤مدي٨م اًمقاردة سم٤مًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ ( :  0/622) ىم٤مل اًمِمٞمخ (6)

ـُ ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ، اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد  وّٕن سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر ُمـ أقمٔمؿ وؾم٤مئؾ ، وًَمْٕم

 واهلل أقمٚمؿ .٘مٌقريـ ومٞمٝم٤ماًمنمك سم٤معم

 .يدظمؾ ذم قمٛمقُمف يمؾُّ ُم٤م ومٞمف طمٞم٤مة يم٤مٔدُمل واًمٌٝم٤مئؿ  ."احلٞمقان  "ىمقًمف  (6)
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 الحديث الثاني رذر
 دم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿول:  ؿوفً ظـفو اهلل ريض ظوئشي ظـ - 272

 ؿبقر اّتذوا وافـّصورى افقفقد اهلل فعـ:  مـف يؼؿ لَ  افذي مرضف

 أن خق أّكف ؽر,  ؿزه أبرز ذفؽ وفقٓ:  ؿوفً .مسوجد أكبقوئفؿ

 ( ).مسجداً  يّتخذ

ف اًمذي ذم ُمرو "وًمٚمٌخ٤مري  ( مـف يؼؿ لَ  افذي مرضف دم: ) ؿقفف 

اسمـ قم٤ٌمس و قمـ قم٤مئِم٦م وهلام ُمـ رواي٦م قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل "ُم٤مت ومٞمف 

 اهمتؿ وم٢مذا ، وضمٝمف قمغم ًمف مخٞمّم٦م يٓمرح ـمٗمؼ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل زلٟمُ  ٤معَمَّ  :

 ." ..اهلل ًمٕمٜم٦م:  يمذًمؽ وهق وم٘م٤مل ، وضمٝمف قمـ يمِمٗمٝم٤م

 يٙمقن أن:  وحيتؿؾ ، احل٤مل شمٚمؽ ذم:  أي " يمذًمؽ وهق وم٘م٤مل " ىمقًمف

 اًمتل ٦ماًمٙمٜمٞمً أُمرَ  طمٌٞم٦ٌم وأمّ  ؾمٚمٛم٦م أمّ  ومٞمف ذيمرْت  اًمذي اًمقىم٧م ذم ذًمؽ

 اعمرض ذًمؽ ُمـ ُمرحتؾ أّٟمف قمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٠مّٟمف ، ٦ماحلٌِم سم٠مرض رأشم٤مه٤م

 .واًمٜمّّم٤مرى اًمٞمٝمقد ومٚمٕمـ،  ُم٣م ُمـ ومٕمؾ يمام ىمؼمه ٕمّٔمؿيُ  أن ومخ٤مف

 .ومٕمٚمٝمؿ يٗمٕمؾ ُمـ ذمّ  إمم إؿم٤مرة

 ىمٌقرهؿ اخّتذ ُمـ يتٜم٤مول ذًمؽ قمغم اًمققمٞمد (فعـ اهلل : ) ؿقفف 

 إمم ذًمؽ وضمّرهؿ اجل٤مهٚمّٞم٦م أهؾ صٜمع يمام وُمٖم٤مٓةً  شمٕمٔمٞمامً  ُم٤ًمضمد

_______________ 
ُمـ ـمرق قمـ محٞمد (  664) وُمًٚمؿ (  3622،  6063،  6626) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  .سمـ أيب هالل اًمقزان قمـ قم٤مئِم٦م سمف

ُمـ ـمرق قمـ (  606) وُمًٚمؿ (  6323،  3624،  0622،  366) وأظمرج اًمٌخ٤مري     

وًمقٓ ) دون ىمقًمف  .اًمزهري قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل قمـ قم٤مئِم٦م واسمـ قم٤ٌمس ٟمحقه

  .اًمخ. .ذًمؽ ٕسمرز
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 وشمرُمك شمٜمٌش سم٠من ُم٤ًمضمد ىمٌقرهؿ أُمٙمٜم٦م اخّتذ ُمـ ويتٜم٤مول ، قم٤ٌمدهتؿ

 .أشم٤ٌمقمٝمؿ هبؿ ويٚمتحؼ سم٤مٕٟمٌٞم٤مء خيتّص  ومٝمذا ، قمٔم٤مُمٝمؿ

 .إه٤مٟمتٝمؿ ذم طمرج ٓ إذ ، ىمٌقرهؿ ٟمٌش ذم طمرج ٓ وم٢مّٟمف .اًمٙمٗمرة وأُّم٤م

 ٓ أن سمذًمؽ ومٕمرف ، شمٕمٔمٞمؿ أُمٙمٜمتٝم٤م ذم اعم٤ًمضمد اخّت٤مذ ُمـ يٚمزم وٓ

، ( )ُمٙم٤مهن٤م ُمًجده واخّت٤مذ اعمنميملم ىمٌقر ٟمٌش ذم ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف سملم ٤مرضشمٕم

 .اًمٗمرق ُمـ شمٌلّم  عم٤َِم ُم٤ًمضمد إٟمٌٞم٤مء ىمٌقر اخّتذ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص ًمٕمٜمف وسملم

 تخذًمتُ  اعمنميملم ىمٌقر ٟمٌش ذم أضمد لَ :  سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل :تؽؿقؾ 

 سمٓمٚم٥م ٜمٌششمُ  هؾ.  اختؾػقا كعؿ ، اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد قمـ ٟمّم٤مً  ُمًجداً 

 طمج٦م احلدي٨م وهذا ، إوزاظل وُمٜمٕمف .اجلؿفقر هوم٠مضم٤مز .اعم٤مل؟

 .ُمٞمت٤مً  وٓ طمٞم٤م ًمف طمرُم٦م ٓ اعمنمك ٕنَّ  ، ًمٚمجقاز

 ٕنّ  5 ومٞمف اًمٜمّّم٤مرى ذيمر ِمٙمؾاؾمتُ  وىمد (افقفقد وافـصورى : ) ؿقفف 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌّٞمٜم٤م وسملم قمٞمًك سملم ومٚمٞمس .اًمٜمّّم٤مرى سمخالف أٟمٌٞم٤مء هلؿ اًمٞمٝمقد

 .ىمؼم ًمف وًمٞمس .همػمه ٟمٌّل 

 ُمرؾمٚملم همػم ًمٙمٜمّٝمؿ،  أيْم٤مً  أٟمٌٞم٤مء ومٞمٝمؿ يم٤من أّٟمف:  إول اجلقاب

  .ىمقلٍ  ذم وُمريؿ يم٤محلقارّيلم

_______________ 
ذم ( 6636)وُمًٚمؿ ، وُمقاوع أظمرى (  363) ي أظمرضمف اًمٌخ٤مر .طمدي٨م أٟمس: أي  (6)

وأٟمف أُمر سمٌٜم٤مء  "وومٞمف  .اعمديٜم٦م وذاء أرض اعمًجد ُمـ إٟمّم٤مر ملسو هيلع هللا ىلصىمّم٦م ىمدوم اًمٜمٌل 

 .ي٤م سمٜمك اًمٜمج٤مر صم٤مُمٜمقٟمك سمح٤مئٓمٙمؿ هذا : ًجد ، وم٠مرؾمؾ إمم ُمإل ُمـ سمٜمك اًمٜمج٤مر وم٘م٤مل اعم

ومٙم٤من ومٞمف ُم٤م أىمقل ًمٙمؿ ، ىمٌقر : وم٘م٤مل أٟمس  .ٓ ٟمٓمٚم٥م صمٛمٜمف إَّٓ إمم اهلل .ٓ واهلل: ىم٤مًمقا 

سم٘مٌقر اعمنميملم ومٜمٌُِم٧م ، صمؿ   ملسو هيلع هللا ىلصاعمنميملم ، وومٞمف ظمرب ، وومٞمف ٟمخؾ ، وم٠مُمر اًمٜمٌك 

قي٧م ، وسم٤م ًُ ًمٜمخؾ ومُ٘مٓمع ، ومّمّٗمقا اًمٜمخؾ ىمٌٚم٦م اعمًجد ، وضمٕمٚمقا قمْم٤مدشمٞمف سم٤مخلرب وم

 "احلدي٨م . .احلج٤مرة ، وضمٕمٚمقا يٜم٘مٚمقن اًمّمخر
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 ُمـ اعمجٛمقع سم٢مزاء " أٟمٌٞم٤مئٝمؿ " ىمقًمف ذم اجلٛمع:  اجلقاب افثوين

 سمذيمر وم٤ميمتٗمك أشم٤ٌمقمٝمؿ ويم٤ٌمر إٟمٌٞم٤مء واعمراد ، واًمٜمّّم٤مرى اًمٞمٝمقد

 .إٟمٌٞم٤مء

 ّتخذوني يم٤مٟمقا " ضمٜمدب ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ رواي٦م ذم ىمقًمف وي١مّيده

 ذم اًمٜمّّم٤مرى أومرد عَم٤ّم وهلذا،  " ُم٤ًمضمد وص٤محلٞمٝمؿ أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر

 أومرد عَم٤َّمو " اًمّّم٤مًمح اًمّرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا " ىم٤مل ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م

 ." أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر " ىم٤مل سمٕمده اًمذي احلدي٨م ذم اًمٞمٝمقد

 اشّم٤ٌمقم٤مً  أو اسمتداقم٤مً  يٙمقن أن ُمـ أقمؿّ :  سم٤مٓخّت٤مذ اعمراد : اجلقاب افثوفٌ

 شمٕمّٔمؿ اًمٜمّّم٤مرى أنّ  ري٥م وٓ ، اشّمٌٕم٧م واًمٜمّّم٤مرى اسمتدقم٧م وم٤مًمٞمٝمقد ،

 .اًمٞمٝمقد شمٕمّٔمٛمٝمؿ اًمذيـ إٟمٌٞم٤مء ُمـ يمثػم ىمٌقر

 ، اًمٚمٕمـ عمقضم٥م اًمٌٞم٤من ؾمٌٞمؾ قمغم ُمًت٠مٟمٗم٦م َجٚم٦م ( اّتذوا: )  وؿقفف

  " اخّتذوا " سم٘مقًمف وم٠مضمٞم٥م .؟ ًمٕمٜمٝمؿ ؾم٥ٌم ُم٤م ىمٞمؾ يم٠مّٟمف

 قمٚمٞمف ّتخذيُ  ولَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىمؼم ًمٙمِمػ أي ( ؿزه برزُٕ : )  ؿقفف 

 .سمٞمتف ظم٤مرج اًمّدومـ واعمراد ، احل٤مئؾ

 وؾّمع عَم٤ّم وهلذا ، اًمٜمٌّقّي  اعمًجد يقؾّمع أن ىمٌؾ قم٤مئِم٦م ىم٤مًمتف وهذا

 أن ٕطمدٍ  يت٠مشّمك ٓ طمّتك حمّددة اًمِّمٙمؾ ُمثٚمث٦م ٤مطمجرهُت  ٕمٚم٧مضُم  اعمًجد

 ( ).اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ُمع اًم٘مؼم ضمٝم٦م إمم ُيّمكمِّ 

_______________ 
دومـ ذم طمجرة عَم٤َّم ُم٤مت  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اًمٜمٌل ( :  060/  62) "ومت٤موى"ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم  (6)

وىمٌٚمٞمف ل يٙمـ رء ُمـ ذًمؽ ، ويم٤مٟم٧م هل وطُمَجر ٟم٤ًمئف ذم ذىمل اعمًجد ، قم٤مئِم٦م 

  .واؾمتٛمر إُمر قمغم ذًمؽ إمم أن اٟم٘مرض قمٍم اًمّمح٤مسم٦م سم٤معمديٜم٦م،  اعمًجد داظماًل ذم

ع  صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان سمٜمحق ُمـ ؾمٜم٦م ُمـ سمٞمٕمتف وؾمَّ
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 ظمٌم أّٟمف همػم "ًمٚمٌخ٤مري و،  ػمهم ٓ سم٤مًمّْمؿّ  (خق ؽر أّكف  : ) ؿقفف

 .؟ وّٛمٝم٤م أو اعمٕمجٛم٦م اخل٤مء سمٗمتح هق هؾ.  اًمِّمّؽ  قمغم " ظمٌم أو

 اًمتل هل أهّن٤م شم٘متيض رواي٦مومٝمذه اًم " أظمِمك أيّن  همػم "وًمٚمٌخ٤مري 

 واهل٤مء ، هبذه شمٗمّن  أن يٛمٙمـ ُمٌٝمٛم٦م اًمّْمؿّ  ورواي٦م ، إسمرازه ُمـ اُمتٜمٕم٧م

 وذًمؽ ، ذًمؽ قمغم واوم٘مٝم٤م وُمـ ٟمٗمًٝم٤م رادتأ ويم٠مهّن٤م،  اًمِّم٠من وٛمػم

 اًمٜمٌّّل  أنّ  شم٘متيض وم٢مهّن٤م اًمٗمتح رواي٦م سمخالف ، سم٤مضمتٝم٤مدٍ  ومٕمٚمقه أهّنؿ ي٘متيض

 .سمذًمؽ أُمرهؿ اًمذي هق ملسو هيلع هللا ىلص

 وُمدًمقل ، ُمًجداً  اًم٘مؼم اخّت٤مذ ُمٜمع احلدي٨م ُمٗم٤مد:  اًمٙمرُم٤مينّ  ىم٤مل

 سم٠مهّنام وجي٤مب ، ُمتٖم٤مير وُمٗمٝمقُمٝمام ، اًم٘مؼم قمغم اعمًجد اخّت٤مذ ( ) َج٦ماًمؽّم 

_______________ 
وم٢منَّ اًمقًمٞمد يمت٥م إمم ٟم٤مئٌف قمٛمر سمـ قمٌد : وأدظمٚم٧م ومٞمف احلجرة ًمٚميورة ، اعمًجد 

َـّ  ملسو هيلع هللا ىلصأزواج اًمٜمٌل اًمٕمزيز أن يِمؽمي احلجر ُمـ ُماليمٝم٤م ورصم٦م  َـّ ىمد شمقوملم يمٚمٝم َـّ يم وم٢مهن

َـّ وم٠مُمره أن يِمؽمي احلجر ويزيده٤م ذم اعمًجد ومٝمدُمٝم٤م وأدظمٚمٝم٤م ذم  .ريض اهلل قمٜمٝم

ـ أطمٌد ُمـ اًمدظمقل إمم ، اعمًجد وسم٘مٞم٧م طمجرة قم٤مئِم٦م قمغم طم٤مهل٤م  ويم٤مٟم٧م ُمٖمٚم٘م٦م ٓ ُيٛمٙمَّ

، قم٤مئِم٦م ذم احلٞم٤مة  إمم طملم يم٤مٟم٧م .ٓ ًمّمالة قمٜمده وٓ ًمدقم٤مء وٓ همػم ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصىمؼم اًمٜمٌل 

وم٢مهن٤م شمقومٞم٧م ذم  .وهل شمقومٞم٧م ىمٌؾ إدظم٤مل احلجرة سم٠ميمثر ُمـ قمنميـ أو صمالصملم ؾمٜم٦م

 .ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م

ويم٤مٟم٧م ، صمؿ وزم اسمٜمف يزيد صمؿ اسمـ اًمزسمػم ذم اًمٗمتٜم٦م صمؿ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان صمؿ اسمٜمف اًمقًمٞمد 

ؼ سم٤معمديٜم٦م إٓ ضم٤مسمر ىمٞمؾ إٟمف ل يٌ، وىمد ُم٤مت قم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م  .وٓيتف سمٕمد صمامٟملم ُمـ اهلجرة

  .ىمٌؾ إدظم٤مل احلجرة سمٕمنم ؾمٜملم 23وم٢مٟمف آظمر ُمـ ُم٤مت هب٤م ذم ؾمٜم٦م  سمـ قمٌد اهلل 

يم٤من اًمٜم٤مس يدظمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م ًمًامع احلدي٨م  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -ومٗمل طمٞم٤مة قم٤مئِم٦م 

م ٓ ًمّمالة  وٓؾمتٗمت٤مئٝم٤م وزي٤مرهت٤م ُمـ همػم أن يٙمقن إذا دظمَؾ أطمٌد يذه٥م إمم اًم٘مؼم اعمٙمرَّ

َـّ  -ٓ همػم ذًمؽ وٓ ًمدقم٤مء و سمؾ رسمام ـمٚم٥م سمٕمض اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م أن شمريف اًم٘مٌقر ومؽميف إي٤مه

 اٟمتٝمك .وهل ىمٌقر ٓ ٓـمئ٦م وٓ ُمنموم٦ٌم ُمٌٓمقطم٦م سمٌٓمح٤مء اًمٕمرص٦م، 

 (سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اخت٤مذ اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر ) َج٦م اًمٌخ٤مري قمغم احلدي٨م : أي  (6)



 482 لجنـائزا كتاب   

  .اعمٗمٝمقم شمٖم٤مير وإن ُمتالزُم٤من
 الحديث الثالث رذر

 فقس:  ؿول أّكف,  ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  ظـ  مسعقدٍ  بـ اهلل ظبد ظـ - 271

 ( ).اجلوهؾّقي بدظقى ودظو,  اجلققب وصّؼ ,  اخلدود رضب مـ مـّو

 سمف اعمراد وًمٞمس ، وـمري٘متٜم٤م ؾمٜمّتت٤م أهؾ ُمـ:  أي ( مـّو فقس: )  ؿقفف

 اًمّردع ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م،  اًمٚمٗمظ هبذا إيراده وم٤مئدة وًمٙمـ ، اًمّديـ قمـ إظمراضمف

 ًم٧ًم:  ُمٕم٤مشمٌتف قمٜمد ًمقًمده اًمّرضمؾ ي٘مقل يمام،  ذًمؽ ُمثؾ ذم اًمقىمقع قمـ

  .ـمري٘متل قمغم أٟم٧م ُم٤م:  أي ، ُمٜمّل وًم٧ًم ُمٜمؽ

 يٙمقن أن يًتٚمزم إّول اًمّت٠مويؾ:  ُمٚمّخّمف ُم٤م اعمٜمػم سمـ اًمّزيـ وىم٤مل

 احلٛمؾ قمـ اًمِّم٤مرع يمالم يّم٤من ذاوه ، وضمقدّي  أُمر قمـ ورد إّٟمام اخلؼم

 ٕن شمٕمّرض ىمد يٙمقن ذًمؽ ذم اًمقاىمع أنّ  اعمراد:  ي٘م٤مل أن وإومم .قمٚمٞمف

ٜم٦ّم سمجامقم٦م خيتٚمط ومال .قمٜمف ويٕمرض هيجر ًّ  اؾمتّمح٤مسمف قمغم ًمف شم٠مدي٤ٌمً  اًم

ٌّحٝم٤م اًمتل اجل٤مهٚمّٞم٦م طم٤مًمف  ٓ ُم٤م قمغم احلٛمؾ ُمـ أومم ومٝمذا ، اإلؾمالم ىم

  .اعمقضمقد ؾاًمٗمٕم قمغم زائد ىمدر ُمٜمف يًتٗم٤مد

:  وي٘مقل،  شم٠مويٚمف ذم اخلقض يٙمره يم٤من أّٟمف،  ؾمٗمٞم٤من قمـ وطمٙمل

  .اًمّزضمر ذم وأسمٚمغ اًمٜمّٗمقس ذم أوىمع ًمٞمٙمقن ذًمؽ قمـ يٛمًؽ أن يٜمٌٖمل

 ُمـ ومرع ُمـ ظمرج أّٟمف:  أي ، اًمٙم٤مُمؾ ديٜمٜم٤م قمغم ًمٞمس اعمٕمٜمك:  وؿقؾ

_______________ 
ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل (  630) وُمًٚمؿ (  0006،  6602،  6606) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ يمالمه٤م قمـ ُمنوق قمـ اسمـ ُمًٕمقد (  6606) واًمٌخ٤مري  ،  سمـ ُمرة 

 .سمف
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  .اًمٕمريبّ  اسمـ طمٙم٤مه ، أصٚمف ُمٕمف يم٤من وإن،  اًمّديـ ومروع

 أيب طمدي٨م ذم ت٘مّدماعم اًمّتؼّمي يٗمّنه اًمٜمّٗمل ذاه أنّ  زم وئمٝمر

 آٟمٗمّم٤مل اًمؼماءة وأصؾ " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمٜمف سمرئ : ىم٤مل طمٞم٨م ( )ُمقؾمك

  .ُمثالً  ؿمٗم٤مقمتف ذم يدظمٚمف ٓ سم٠من شمققّمده ويم٠مّٟمف ، اًمٌّمء ُمـ

 ذًمؽ وىم٧م ذيمر ُم٤م وم٤مقمؾ ُمـ:  أي " سمريء أٟم٤م " ىمقًمف:  اعُمٝمٚم٥َّم وىم٤مل

  .الماإلؾم قمـ ٟمٗمٞمف يرد ولَ  ، اًمٗمٕمؾ

 قمغم يدّل  وهذا ، اًمٙمالم أّول شم٘مّدم مم٤ّم شمٕمرف واؾمٓم٦م سمٞمٜمٝمام:  ىمٚم٧م

٥ٌم ويم٠منّ  .وهمػمه اجلٞم٥م ؿمّؼ  ُمـ ذيمر ُم٤م حتريؿ ًّ  شمْمٛمٜمّف ُم٤م ذًمؽ ذم اًم

 .سم٤مًم٘مْم٤مء اًمّرو٤م قمدم ُمـ ذًمؽ

 اًمّتًّخط أو سم٤مًمّتحريؿ اًمٕمٚمؿ ُمع سم٤مٓؾمتحالل اًمّتٍميح وىمع وم٢من

 .اًمّديـ ُمـ اإلظمراج قمغم اًمٜمّٗمل محؾ ُمـ ُم٤مٟمع ومال،  وىمع سمام ُمثالً 

 اخلدّ  ظمّص  "ًمٓمؿ اخلدود  "وًمٚمٌخ٤مري  ( اخلدود رضب : ) ؿقفف

 ذم داظمؾ اًمقضمف سم٘مّٞم٦م وميب وإٓ ، ذًمؽ ذم اًمٖم٤مًم٥م ًمٙمقٟمف سمذًمؽ

 .ذًمؽ

 ُمـ يٗمتح ُم٤م وهق اعمقطّمدة سم٤مجلٞمؿ ضمٞم٥م َجع ( اجلققب وصّؼ : )  ؿقفف

 ُمـ وهق آظمره ممإ ومتحف إيمامل سمِمّ٘مف واعمراد ، اًمّرأس ومٞمف ًمٞمدظمؾ اًمّثقب

 .اًمّتًّخط قمالُم٤مت

 أهؾ سمدقمقى " ُمًٚمؿ رواي٦م ذم ( اجلوهؾّقي بدظقى ودظو: )  ؿقفف

 ، واضمٌاله:  يم٘مقهلؿ اًمٜمّدسم٦م ويمذا ، وٟمحقه٤م اًمٜمّٞم٤مطم٦م ُمـ أي ، " اجل٤مهٚمّٞم٦م

_______________ 
 .( 624) شم٘مّدم سمرىمؿ  طمدي٨م أيب ُمقؾمك   (6)



 484 لجنـائزا كتاب   

 ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد ُأُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ومٗمل.  واًمّثٌقر سم٤مًمقيؾ اًمّدقم٤مء ويمذا

٤ٌّمن اسمـ وصّححف ،  وضمٝمٝم٤م اخل٤مُمِم٦م ًمٕمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إنّ  ، طم

 .واًمّثٌقر سم٤مًمقيؾ واًمّداقمٞم٦م،  ضمٞمٌٝم٤م واًمِّم٤مىّم٦م

 أيب قمغم يٌٙملم دقمٝمـ:   قمٛمر وىم٤مل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري : تؽؿقؾ 

 ، اًمرأس قمغم اًمؽماب: واًمٜم٘مع ( ) " ًم٘مٚم٘م٦م أو ٟم٘مع يٙمـ لَ  ُم٤م ؾمٚمٞمامن

 اٟمتٝمك " اًمّمقت: واًمٚم٘مٚم٘م٦م

 ومنه وىمد ؾم٤ميمٜم٦م إومم سم٘م٤موملم " ًم٘مٚم٘م٦م أو ٟم٘مع يٙمـ لَ  ُم٤م " ىمقًمف

 واًمٚم٘مٚم٘م٦م،  اًمرأس قمغم ووٕمف:  أي .اًمؽماب اًمٜم٘مع سم٠من ٌخ٤مرياًم

 ؾؿتػؼ اًمٚم٘مٚم٘م٦م شمٗمًػم وم٠مُم٤م،  اًمٗمراء ىمقل وهذا،  اعمرشمٗمع:  أي .اًمّمقت

 .احلدي٨م همري٥م ذم قمٌٞمد أسمق ىم٤مل يمام.  ظؾقف

 قمـ ُمٖمػمة قمـ هِمٞمؿ قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ومروى .اًمٜم٘مع وأُم٤م

 ومٞمام ويمٞمع ىم٤مل ويمذا اجلٞمقب ؿمؼ:  أي .اًمِمؼ اًمٜم٘مع:  ىم٤مل،  إسمراهٞمؿ

 .قمٜمف ؾمٕمد سمـ رواه

 رومع أٟمف،  افعؾؿ أهؾ أـثر قمٚمٞمف رأي٧م اًمذي: د قمٌٞم أسمق وىم٤مل

 . سم٤مًمٌٙم٤مء يٕمٜمل اًمّمقت

 .اًمٖم٤ٌمر هق اًمٜم٘مع ٕنَّ ،  اًمرأس قمغم اًمؽماب ووع هق:  بعضفؿ وؿول

_______________ 
اًمت٤مريخ "هذا إصمر وصٚمف اًمٌخ٤مري ذم ( :  632/  0) "ًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  (6)

٤م ُم٤مت ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد اضمتٛمع ٟمًقة عَمَّ : ىم٤مل ، ُمـ ـمريؼ إقمٛمش قمـ ؿم٘مٞمؼ  "إوؾمط

َـّ سمٜم٤مت قمؿ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ ، اسمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ خمزوم : أي ، سمٜمل اعمٖمػمة  وه

َـّ : وم٘مٞمؾ ًمٕمٛمر ، يٌٙملم قمٚمٞمف ، اعمٖمػمة  وأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد قمـ  .ومذيمره .أرؾمؾ إًمٞمٝمـ وم٤مهْنَُٝم

 اٟمتٝمك .ويمٞمع وهمػم واطمد قمـ إقمٛمش
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 . ؿمٛمر ىمقل وهق .اجلٞمقب ؿمؼ هق:  وؿقؾ

 .إزهري طمٙم٤مه .اخلدود ًمٓمؿ صقت هق:  وؿقؾ

 ، اًمٖم٤ٌمر هق ًمٕمٛمري اًمٜم٘مع:  اًمٌخ٤مري قمغم ُمٕمؽمو٤مً  اإلؾمامقمٞمكم وىم٤مل

 واًمٚم٘مٚم٘م٦م،  اًمٕم٤مزم اًمّمقت هٜم٤م هق وإٟمام،  ُمقوٕمف هذا ًمٞمس وًمٙمـ

  اٟمتٝمك .اًمٜمقاطم٦م صقت شمرديد

 ووع سمٙمقٟمف اعمراد ومن أن سمٕمد اعمٕمٜمٞملم قمغم محٚمف ُمـ ُم٤مٟمع وٓ

 سمـا ىم٤مل سمؾ،  عمّم٤مئ٥ما أهؾ صٜمٞمع ُمـ ذًمؽ ٕنَّ ،  اًمرأس قمغم اًمؽماب

 .اًمرأس قمغم اًمؽماب ووع أٟمف اعمرضمح:  إصمػم

 اًمٚمٗمٔملم ومحٛمؾ،  ًمٚم٘مٚم٘م٦م ُمقاوم٘متف ومٞمٚمزم .سم٤مًمّمقت هومنَّ  ُمـ وأُم٤م

 .واطمد ُمٕمٜمك قمغم محٚمٝمام ُمـ أومم ُمٕمٜمٞملم قمغم

 إرادة ُمـ ُم٤مٟمع ومال،  شم٘مدم يمام وضمف ُمـ ُمٖم٤ميرة سمٞمٜمٝمام سم٠من:  وأضمٞم٥م

 .ذًمؽ

 



 486 لجنـائزا كتاب   

 الحديث الرابع رذر
 صفد مـ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿول:  ؿول  هريرة أيب ـظ - 271

 ؾؾف تدؾـ حّتك صفدهو ومـ .ؿراطٌ  ؾؾف ظؾقفو ُيصع   حّتك اجلـوزة

 ( ) .افعظقؿغ اجلبؾغ مثؾ:  ؿول ؟ افؼراضون ومو:  ؿقؾ , ؿراضون

 ( ).أحدٍ  مثؾ أصغرمهو:  ودسؾؿٍ 

 

 أيب همػم اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ قمنمة رواي٦م ُمـ اًم٤ٌمب طمدي٨م زم وىمع: َتفقد 

 سمـ اهلل وقمٌد واًمؼماء ، ُمًٚمؿ قمٜمد صمقسم٤من طمدي٨م ُمـ:  ( ) وقم٤مئِم٦م هريرة

 أيب قمٜمد ُمًٕمقد واسمـ ، أمحد قمٜمد ؾمٕمٞمد وأيب ، اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد ُمٖمّٗمؾ

  .صح٤مح اخلٛم٦ًم ه١مٓء وأؾم٤مٟمٞمد.  قمقاٟم٦م

٤ٌّمس واسمـ ، ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد يمٕم٥م سمـ يبّ أُ  طمدي٨م وُمـ  اًمٌٞمٝم٘مّل  قمٜمد قم

 إؾم٘مع سمـ وواصمٚم٦م ، "إوؾمط" ذم ًمّٓمؼماينّ ا قمٜمد وأٟمس ، "اًمِّمٕم٥م" ذم

،  "إقمامل ومْم٤مئؾ" ذم زٟمجقيف سمـ محٞمد قمٜمد وطمٗمّم٦م ، قمدّي  اسمـ قمٜمد

  .وٕمػ اخلٛم٦ًم ه١مٓء أؾم٤مٟمٞمد ُمـ يمّؾ  وذم

 .احلدي٨م قمغم اًمٙمالم ذم زائدة وم٤مئدة ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م إمم وؾم٠مؿمػم

 ضمٜم٤مزة شمٌع ُمـ "وعمًٚمؿ ُمـ وضمف آظمر ( مـ صفد اجلـوزة ) : ؿقفف 

ؽ وىمد "..إضمر ُمـ ىمػماط فومٚم ًّ  اعمٌم أنّ  زقمؿ ُمـ اًمٚمٗمظ هبذا مت

_______________ 
ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ إقمرج قمـ أيب (  436) وُمًٚمؿ (  6626) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .وًمف ـمرق أظمرى قمٜمدمه٤م ؾمٞمقرده٤م اًمِم٤مرح رمحف اهلل .سمف هريرة 

 .ُمـ ـمريؼ ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح قمـ أسمٞمف قمـ أيب هريرة(  436) أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)

 .( 6603) وُمًٚمؿ (  6063) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  .طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م (0)
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 ُمرّ  إذا أو ظمٚمٗمف ُمِمك إذا شمٌٕمف ي٘م٤مل ّٕٟمف،  ومٞمف طمّج٦م وٓ ، أومْمؾ ظمٚمٗمٝم٤م

 ُم٘مقل هق وم٢مذا ، ُمٜمف اومتٕمؾ وهق سم٤مًمّتِمديد اشّمٌٕمف ويمذًمؽ ، ُمٕمف ومٛمِمك سمف

 .سم٤مٓؿمؽماك

٤ٌّمن اسمـ قمٜمد اعمّمّحح أظمر احلدي٨ُم  اعمرادَ  سملّم  وىمد  ُمـ وهمػمه طم

 سمٛمٕمٜمك ومٝمق سم٤مإلؾمٙم٤من أشمٌٕمف وأُّم٤م ( )، أُم٤مُمٝم٤م اعمٌم ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م

  .هٜم٤م اًمّرواي٦م سمف شم٠مت ولَ  ، ؾمٌ٘مف يم٤من إذا حل٘مف

 ، اًمّدومـ وإُّم٤م اًمّّمالة إُّم٤م:  ُم٘مّمقديـ ٕطمد وؾمٞمٚم٦م هق إّٟمام آشّم٤ٌمعو

 وإن ، اعم٘مّمقد قمغم اعمرشّم٥م حيّمؾ لَ  اعم٘مّمد قمـ اًمقؾمٞمٚم٦م دمّردت وم٢مذا

  .ٟمّٞمتف سمح٥ًم ُم٤م ومْمؾ ذًمؽ ًمٗم٤مقمؾ حيّمؾ أن يرضمك نيم٤م

 أومْمؾ اجلٜم٤مزة اشّم٤ٌمع : ىم٤مل جم٤مهد ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وروى

 صالة ُمـ أومْمؾ اجلٜم٤مزة اشّم٤ٌمع : قمٜمف اًمّرّزاق قمٌد رواي٦م وذم .اًمٜمّقاومؾ

 .اًمّتٓمّقع

 "وًمٚمٌخ٤مري  ، ُمٗمتقطم٦م ًمأليمثر واًمالم (ظؾقفو  ُيصذ   حّتك: )  ؿقفف

 طمّمقل وم٢منّ ،  قمٚمٞمٝم٤م حمٛمقًم٦م اًمٗمتح ورواي٦م ، سمٙمنه٤م " طمتك ُيّمكمِّ 

  ؾمٞم٠ميتيمام ًمف حيّمؾ اًمذي ُمـ اًمّّمالة وضمقد قمغم ُمتقىّمػ اًم٘مػماط

 .شم٘مريره

 ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م ذم ٜمفسمٞمّ  وىمد ، احلْمقر اسمتداء اًمّرواي٦م هذه ذم يٌلّم  ولَ 

 أهٚمٝم٤م ُمـُمـ شمٌِٕمٝم٤م  : ىم٤مل طمٞم٨مقمـ أيب هريرة ذم اًمٌخ٤مري  اعم٘مؼمّي 

٤ٌّمب رواي٦م وذم .ومٚمف ىمػماط، كمِّ قمٚمٞمٝم٤م طمتك ُيّم اعمدين قمـ أيب هريرة  ظم

_______________ 
م( 6)  .( 622) اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ  .ٟم٘مؾ اخلالف ذم اعم٠ًمًم٦م شم٘مدَّ
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 .سمٞمتٝم٤م ُمـ ضمٜم٤مزة ُمع ظمرج ُمـ : ُمًٚمؿ قمٜمد

 " أهٚمٝم٤م ُمـ ُمٕمٝم٤م ومٛمِمك " اخلدرّي  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم وٕمحد

 اٟم٘مْم٤مء إمم إُمر أّول ُمـ طمي سمٛمـ خيتّص  اًم٘مػماط أنّ  وُم٘متْم٤مه

 .وؽره افّطزيّ  ادحّى  رّصح وبذفؽ ، اًمّّمالة

 ُم٤م يمّؾ  ٕنّ ،  وم٘مط صغمَّ  عمـ أيْم٤مً  حيّمؾ اًم٘مػماط أنّ  زم ئمٝمر اًمذيو

 ىمػماط دون وم٘مط صغمَّ  ُمـ ىمػماط يٙمقن ًمٙمـ ، إًمٞمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م اًمّّمالة ىمٌؾ

 .وصغم ُمثالً  ؿمّٞمع ُمـ

 أصٖمرمه٤م " سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ ص٤مًمح أيب ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ ورواي٦م

  .شمتٗم٤موت اًم٘مراريط أنّ  قمغم يدّل  " أطمد ُمثؾ

 قمغم صغمَّ  ُمـ " ُمًٚمؿ قمٜمد اعمذيمقرة ص٤مًمح أيب رواي٦م ذم أيْم٤مً  ووىمع

 هريرة أيب قمـ ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع رواي٦م وذم " ىمػماط ومٚمف يتٌٕمٝم٤م ولَ  ضمٜم٤مزة

 حتّّمؾ اًمّّمالة أنّ  قمغم ومدلَّ  " ىمػماط ومٚمف يتٌع ولَ  صغمَّ  وُمـ " أمحد قمٜمد

 سمٕمد ُم٤م قمغم هٜم٤م آشّم٤ٌمع حيٛمؾ أن ويٛمٙمـ .اشّم٤ٌمع ي٘مع لَ  وإن اًم٘مػماط

 .ًمّّمالةا

 .سمح٨م ومٞمف ؟ اًمّدومـ ىمػماط ذم هذا ٟمٔمػم ي٠ميت وهؾ

 سمـ حمّٛمد ـمريؼ قمغم اًمٙمالم قمٜمد " اًمٌخ٤مرّي  ذح " ذم اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 ضمٜم٤مزة اشّمٌع ُمـ " سمٚمٗمظ صحٞمح اًمٌخ٤مري ذم هريرة أيب قمـ ؾمػميـ

 وم٢مّٟمف،  دومٜمٝم٤م ُمـ ويٗمرغ ُيّمكمِّ  طمّتك ُمٕمٝم٤م ويم٤من،  واطمت٤ًمسم٤مً  إيامٟم٤مً  ُمًٚمؿ

 إّٟمام اًم٘مػماـملم أنّ  هذا وُم٘مت٣م:  احلدي٨م .سم٘مػماـملم إضمر ُمـ يرضمع

،   ُمثالً  صغمَّ  وم٢من ، شمدومـ طمّتك اًمّٓمريؼ َجٞمع ذم ُمٕمٝم٤م يم٤من عمـ حيّمالن
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 .واطمد ىمػماط إَّٓ  ًمف حيّمؾ لَ  اًمّدومـ ومحي وطمده اًم٘مؼم إمم وذه٥م

 اٟمتٝمك

 ورد وم٢من ، اعمٗمٝمقم ـمريؼ ُمـ إَّٓ  ذًمؽ ي٘متيض ُم٤م احلدي٨م ذم وًمٞمس

  .ُم٘مّدُم٤مً  يم٤من وطمده اًمّدومـ ًمِمٝمقد اًم٘مػماط لسمحّمق ُمٜمٓمقق

 سم٤مب ُمـ ضمٕمٚمقه ذًمؽ أسمقا واًمذيـ ، اًم٘مػماط سمتٗم٤موت طمٞمٜمئذٍ  ؿعوجُي 

 . واعم٘مّٞمد اعمٓمٚمؼ

،  يّمؾِّ  ومٚمؿ اًمّتِمٞمٞمع قمغم اىمتٍم ُمـ أنّ  إطم٤مدي٨م َجٞمع ُم٘مت٣م .ٟمٕمؿ

 اسمـ قمـ ؾمٜمذيمره٤م اًمتل اًمّٓمري٘م٦م قمغم إَّٓ  ًمف ىمػماط ومال اًمّدومـ يِمٝمد ولَ 

 .وٕمٞمػ ذًمؽ ذم ( ) اًمؼماء قمـ احلدي٨م ًمٙمـ ، قم٘مٞمؾ

 اًمّثقاب شمرشّم٥م ٕنّ ،  ُمٜمف سمدّ  ومال وآطمت٤ًمب سم٤مإليامن اًمّت٘مٞمٞمد وأُّم٤م

 ؾمٌٞمؾ قمغم ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ ومٞمخرج،  ومٞمف اًمٜمّّٞم٦م ؾمٌؼ يًتدقمل اًمٕمٛمؾ قمغم

 .أقمٚمؿ واهلل .اعمح٤مسم٤مة ؾمٌٞمؾ قمغم أو،  اعمجّردة اعمٙم٤موم٠مة

 أصٚمف:  اجلقهرّي  ىم٤مل .اًم٘م٤مف سمٙمن اًم٘مػماط ( ؿراطٌ  ؾؾف) : ؿقفف 

 ي٤مء شمْمٕمٞمٗمف طمرذم أطمد ُمـ وم٠مسمدل ىمراريط َجٕمف ٕنّ  سم٤مًمّتِمديد ىمّراط

 .اًمّدرهؿ ؾمدس اًمّداٟمؼ:  ذًمؽ ىمٌؾ وىم٤مل .داٟمؼ ٟمّمػ واًم٘مػماط:  ىم٤مل

_______________ 
يمام ؾمٞمقرده اًمِم٤مرح سمٕمد ( أسمق هريرة ) وًمٕمؾَّ اًمّمقاب ، يمذا ىم٤مل اًمِم٤مرح رمحف اهلل  (6)

 .ىمٚمٞمؾ ًمت٘مقي٦م يمالم اسمـ قم٘مٞمؾ

٤م طمدي٨م اًمؼماء  ُمـ  -وىمد قمزاه اًمِم٤مرح ًمف يمام شم٘مدم  -(  6433) وم٠مظمرضمف اًمٜم٤ًمئل  .ُمَّ

ؾمٛمٕم٧م اًمؼماء سمـ قم٤مزب : أيب زي٤مد قمـ اعمًٞم٥ّم سمـ راومع ، ىم٤مل ـمريؼ سمرد أظمل يزيد سمـ 

ُمـ شمٌع ضمٜم٤مزة طمتك ُيّمغمَّ قمٚمٞمٝم٤م يم٤من ًمف ُمـ إضمر ىمػماط ، :  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ي٘مقل 

  .وُمـ ُمِمك ُمع اجلٜم٤مزة طمتك شُمدومـ يم٤من ًمف ُمـ إضمر ىمػماـم٤من ، واًم٘مػماط ُمثؾ أطمد

 يمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وذ، وسُمرد وصّم٘مف اًمٕمجكم واًمٜم٤ًمئل ، إؾمٜم٤مده ضمٞمد  
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  .اًمّدرهؿ ُمـ ضمزءاً  قمنم اصمٜمل ُمـ ضمزءاً  اًم٘مػماط يٙمقن هذا ومٕمغم

 وهق ، اًمّديٜم٤مر اءأضمز ُمـ ضمزء اًم٘مػماط:  وم٘م٤مل اًمٜمّٝم٤مي٦م ص٤مطم٥م وأُّم٤م

 وقمنميـ أرسمٕم٦م ُمـ ضمزء اًمِّم٤مم وذم ، اًمٌالد أيمثر ذم قمنمه ٟمّمػ

 .ضمزءاً 

 ٟمّمػ اًم٘مػماط:  ي٘مقل يم٤من أّٟمف قم٘مٞمؾ اسمـ قمـ اجلقزّي  اسمـ وٟم٘مؾ

 إضمر إمم اعم٘مدار هبذا واإلؿم٤مرة .ديٜم٤مر قمنم ٟمّمػ أو درهؿ ؾمدس

 قمٚمٞمف ومٚمٚمٛمّمكم ، سمف يتٕمٚمؼ ُم٤م وَجٞمع وهمًٚمف دمٝمٞمزه ذم سم٤معمّٞم٧م اعمتٕمٚمؼ

 ًمٚمٗمٝمؿ شم٘مري٤ٌمً  اًم٘مػماط وذيمر .ىمػماط اًمّدومـ ؿمٝمد وعمـ ، ذًمؽ ُمـ ىمػماط

 ُمـ وقمد ُم٘م٤مسمٚمتف ذم اًمٕمٛمؾ ويٕمٛمؾ اًم٘مػماط يٕمرف اإلٟم٤ًمن يم٤من عَم٤ّم

  .اٟمتٝمك .يٕمٚمؿ سمام اعمثؾ ًمف ورضب،  يٕمرف ُم٤م ضمٜمس

 .سمٌٕمٞمدٍ  ىم٤مل اًمذي وًمٞمس

 أشمك ُمـ " ُمرومققم٤مً  هريرة أيب قمـ قمجالن ـمريؼ ُمـ ٌّزاراًم روى وىمد

 ومٚمف قمٚمٞمٝم٤م صغمَّ  وم٢من ، ىمػماط ومٚمف شمٌٕمٝم٤م وم٢من ، ىمػماط ومٚمف أهٚمٝم٤م ذم ضمٜم٤مزة

 ًمٙمؾ أنّ  قمغم يدّل  ومٝمذا،  " ىمػماط ومٚمف شمدومـ طمّتك اٟمتٔمره٤م وم٢من ، ىمػماط

 وٓ،  اًم٘مراريط ُم٘م٤مدير اظمتٚمٗم٧م وإن،  ىمػماـم٤مً  اجلٜم٤مزة أقمامل ُمـ قمٛمؾ

 .وؾمٝمقًمتف اًمٕمٛمؾ ذًمؽ ُمِمّ٘م٦م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم ؾمّٞمام

 ًمٙمقهنام سم٤مًمّذيمر واًمّدومـ اًمّّمالة ىمػماـمل ظمّص  إّٟمام:  ومٞم٘م٤مل هذا وقمغم

ـّ  ، وؾم٤مئؾ وم٢مهّن٤م اعمّٞم٧م أطمقال سم٤مىمل سمخالف ، اعم٘مّمقديـ  هذا وًمٙم

 شمٌٕمٝم٤م عمـ إنّ  " ومٞمف وم٢منّ  اًمٌخ٤مري ذم اًمذي احلدي٨م ؾمٞم٤مق فم٤مهر خي٤مًمػ

 .وم٘مط " ىمػماـملم دومٜمٝم٤م ُمـ ويٗمرغ قمٚمٞمٝم٤م ُيّمغمَّ  طمّتك



 491 لجنـائزا كتاب   

 ذيمره واًمذي ، ؿمٝمد عمـ اعمذيمقريـ اـملماًم٘مػم سم٠منّ :  هذا قمـ وجي٤مب

 .وم٤مومؽمىم٤م اعمّٞم٧م إًمٞمٝم٤م حيت٤مج اًمتل إقمامل سم٤مذ عمـ قم٘مٞمؾ اسمـ

 :  أطم٤مدي٨م قمّدة ذم اًم٘مػماط ًمٗمظ ورد وىمد

 .اعمتٕم٤مرف اًم٘مػماط قمغم حيٛمؾ ُم٤م:  ؾؿـفو

  .اًمٜم٦ًٌّم ٕمرفشمُ  لَ  وإن،  اجلٛمٚم٦م ذم اجلزء قمغم حيٛمؾ ُم٤م:  ومـفو

 سمٚمداً  ؾمتٗمتحقن إّٟمٙمؿ " ُمرومققم٤مً  ُم٤مًمؽ ـسم يمٕم٥م طمدي٨م .إّول ومٛمـ

 .( ) " اًم٘مػماط ومٞمٝم٤م يذيمر

 ُمّٙم٦م ٕهؾ همٜمامً  أرقمك يمٜم٧م:  ُمرومققم٤مً  هريرة أيب وطمدي٨م

 .( )سم٤مًم٘مراريط

 وىم٤مل .سم٘مػماطٍ  ؿم٤مة يمّؾ  يٕمٜمل:  ؿمٞمقظمف سمٕمض قمـ ُم٤مضمف اسمـ ىم٤مل

  .سمٛمّٙم٦م ضمٌؾ ىمراريط:  همػمه

 أقمٓمقا " اًمّتقراة أوشمقا اًمذيـ ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م اعمحتٛمؾ وُمـ

 ٜمكـاىمت ُمـ:  هريرة أيب وطمدي٨م ، اًم٤ٌمب وطمدي٨م ( ) " ىمػماـم٤مً  ىمػماـم٤مً 

_______________ 
ُمـ طمدي٨م (  2263) واحلدي٨م اعمذيمقر أظمرضمف ُمًٚمؿ ، يمذا ىم٤مل اًمِم٤مرح قمـ يمٕم٥م  (6)

 .احلدي٨م. .وم٤مؾمتقصقا سم٠مهٚمٝم٤م ظمػمًا ، وم٢من هلؿ ذُم٦ًم ورمح٤مً  "ومت٤مُمف  .ومذيمره أيب ذر 

٤م طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  واًمٌٞمٝم٘مل (  26/  64)  "اًمٙمٌػم"وم٠مظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  .أُمَّ

إذا ومتحتؿ ُمٍم  "سمٚمٗمظ (  620/ 6)  "شم٤مرخيف"واًمٓمؼمي ذم (  6622)  "دٓئؾاًم"ذم 

وَل أره سم٤مًمٚمٗمظ اًمذي ذيمره اًمِم٤مرح رمحف  ."وم٢من هلؿ ذُم٦م ورمح٤ًم  .وم٤مؾمتقصقا سم٤مًم٘مٌط ظمػماً 

 .اهلل ُمـ طمدي٨م يمٕم٥م

 (  6626)  "صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (6)

 (  662)  "صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (0)
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  ( ).ىمػماط قمـي يمّؾ  قمٛمٚمف ُمـ ٟم٘مص يمٚم٤ٌمً 

 يمام أطمد ُمثؾ سم٠مّٟمف اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم اًم٘مػماط ُم٘مدار شمٕمٞملم ضم٤مء وىمد

 ُمـ " إوؾمط " ذم واًمّٓمؼماينّ  أمحد قمٜمد رواي٦م وذم ، قمٚمٞمف اًمٙمالم ؾمٞم٠ميت

 .ٓ:  ىم٤مل ؟ هذه ىمراريٓمٜم٤م ُمثؾ اهلل ي٤م رؾمقَل :  ًمقاىم٤م،  قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 .أطمد ُمثؾ سمؾ

 شم٤ًموهيام احلديثلم ذم اًم٘مػماط يمرذِ  ُمـ يٚمزم ٓ:  وهمػمه اًمٜمّقوّي  ىم٤مل 

  .أقمٚمؿ واهلل .ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م وختٗمٞمػ احلًٜم٤مت شمٕمٔمٞمؿ اًمِّم٤مرع قم٤مدة ٕنّ ، 

 وقمنميـ وأرسمٕم٦م أًمػ ُمـ ضمزء اًمّذّرة:  اًم٘م٤ميض اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

٦ٌّم ُمـ ضمزءاً  ٦ٌّم،  طم  .اًمٜم٤ّمر ُمـ خترج اًمّذّرة يم٤مٟم٧م وم٢مذا ، اًم٘مػماط صمٚم٨م واحل

 ىمػماط وم٠مُّم٤م ، احلًٜم٤مت ىمػماط ىمدر وهذا:  ىم٤مل ؟ سم٤مًم٘مػماط ومٙمٞمػ

ّٞمئ٤مت ًّ   .ومال اًم

 اعم٘متٜمك قمٛمؾ أضمزاء ُمـ ضمزء اًمٙمٚم٥م اىمتٜم٤مء ذم اًم٘مػماط:  همػمه وىم٤مل

 طمدي٨م ذم طسم٤مًم٘مػما اعمراد أنّ  إمم:  إـثر وذهى ، اًمٞمقم ذًمؽ ذم ًمف

 ًمٚمٗمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىمّرهب٤م وىمد 5 اهلل قمٜمد ُمٕمٚمقُم٦م أضمزاء ُمـ ضمزء اًم٤ٌمب

 .سم٠مطمدٍ  اًم٘مػماط سمتٛمثٞمٚمف

 ٓ اًمٙمالم ُمـ ًمٚمٛم٘مّمقد شمٗمًػم " أطمد ُمثؾ " ىمقًمف:  اًمّٓمٞمٌّل  ىم٤مل

 وذًمؽ ، إضمر ُمـ يمٌػم سمٜمّمٞم٥ٍم  يرضمع أّٟمف ُمٜمف واعمراد ، اًم٘مػماط ًمٚمٗمظ

 " إضمر ُمـ " سم٘مقًمف اعمقزون لّم ومٌ ، وضمٝملم ُمـ ُمٌٝمؿ اًم٘مػماط ًمٗمظ ٕنّ 

 ." أطمد ُمثؾ " سم٘مقًمف ُمٜمف اعمراد اعم٘مدار وسملّم 

_______________ 
 ( 046) حلدي٨م أيت ذم اًمّمٞمد اٟمٔمر ا (6)
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 سم٠مقمٔمؿ ًمٚمٕمٞم٤من ومٛمّثٚمف اًمّثقاب شمٕمٔمٞمؿ أراد:  اعمٜمػم سمـ اًمّزيـ وىم٤مل

٤ٌّمً  اعم١مُمٜم٦م اًمٜمّٗمقس إمم وأيمثره٤م ظمٚم٘م٤مً  اجل٤ٌمل  طمّ٘مف ذم ىم٤مل اًمذي ّٕٟمف ، طم

ٌّٜم٤م ضمٌؾ إّٟمف" ٌّف حي   .اٟمتٝمك ( )"وٟمح

 وظمّص  ، ُمٕمرومتف ذم أيمثرهؿ يِمؽمك اعمخ٤مـمٌلم ُمـ ىمري٥م ٤مً أيْم وّٕٟمف

 أو ، اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اإلضم٤مرة سمف شم٘مع ُم٤م أىمّؾ  يم٤من ّٕٟمف سم٤مًمّذيمر اًم٘مػماط

  .اًمٕمٛمؾ سمت٘مٚمٞمؾ إضمر شم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕم٤مدة جمرى ذًمؽ ضمرى

 ُمـ أومْمؾ اجلٜم٤مزة ظمٚمػ اعمٌم أنّ  قمغم " شمٌع ُمـ " سم٘مقًمف واؾمتدل

٤مً  آشّم٤ٌمع ٘م٦مطم٘مٞم هق ذًمؽ ٕنّ  ، أُم٤مُمٝم٤م اعمٌم ًّ   .طم

 هٜم٤م آشّم٤ٌمع محٚمقا أُم٤مُمٝم٤م اعمٌم رضّمحقا اًمذيـ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 أو أُم٤مُمٝم٤م يٙمقن أن ُمـ أقمؿّ  وهق ، اعمّم٤مطم٦ٌم:  أي .اعمٕمٜمقّي  آشّم٤ٌمع قمغم

 قمغم اًمّداّل  اًمّدًمٞمؾ يٙمقن أن إمم حيت٤مج جم٤مز وهذا ، ذًمؽ همػم أو ظمٚمٗمٝم٤م

  .اٟمتٝمك .راضمح٤مً  اًمّت٘مّدم اؾمتح٤ٌمب

 سمام ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف وذيمرٟم٤م،  ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة شم٘مّدُم٧م ىمدو

 .( )إقم٤مدشمف قمـ يٖمٜمل

 .اعمٗمٕمقل سمحذف "وُمـ ؿمٝمد  "وًمٚمٌخ٤مري  ( هوصفد ومـ: )  ؿقفف

 ومراغ قمغم ُمتقىّمػ اًم٘مػماط طمّمقل أنّ  فم٤مهره ( تدؾـ حّتك: )  ؿقفف

 .وهمػمهؿ افّشوؾعّقي ظـد إوجف أصّح  وهق ، اًمّدومـ

_______________ 
وأظمرضم٤مه   ُمـ طمدي٨م أيب محٞمد (   0302) وُمًٚمؿ (  6336)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 أيْم٤ًم ُمـ طمدي٨م أٟمس وهمػمه 

م سمرىمؿ  (6)  (  622) اٟمٔمر طمدي٨م أيب هريرة اعمت٘مدِّ
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 .اًمٚمحد ذم اًمقوع سمٛمجّرد حيّمؾ:  وؿقؾ

 .اًمؽّماب إه٤مًم٦م ىمٌؾ اًمّدومـ اٟمتٝم٤مء قمٜمد:  وؿقؾ

 . ذًمؽ سمٙمؾ إظم٤ٌمر وردت وىمد

قمـ اًمزهري  ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ ومٕمٜمد ، ًمٚمّزي٤مدة إّول ويؽمضّمح

 يٗمرغ طمّتك " قمٜمف اًمّروايتلم إطمدى ذمقمـ اسمـ اعمًٞم٥م قمـ أيب هريرة 

 رواي٦م ذم قمٜمده ويمذا،  " اًمٚمحد ذم شمقوع طمّتك " إظمرى وذم،  " ُمٜمٝم٤م

 ." اًم٘مؼم ذم شمقوع طمّتك " سمٚمٗمظقمـ أيب هريرة  طم٤مزم أيب

 أيب رواي٦م وذم،  " ُمٜمٝم٤م يٗمرغ طمّتك " واًمِّمٕمٌّل  ؾمػميـ اسمـ رواي٦م وذم

 قمٜمد ؾمٚمٛم٦م أيب رواي٦م وذم،  " ىمْم٤مؤه٤م ي٘م٣م طمّتك " أمحد قمٜمد ُمزاطمؿ

 ." دومٜمٝم٤م ي٘م٣م طمّتك " اًمؽّمُمذّي 

 : أي " قمٚمٞمٝم٤م يًّقى طمّتك " قمقاٟم٦م أيب قمٜمد قمٞم٤مض اسمـ رواي٦م وذم

  .ذًمؽ ذم اًمّرواي٤مت أسح وهل ، اًمؽّماب

 اًم٘مػماط يتٗم٤موت ًمٙمـ ، ذًمؽ ُمـ سمٙمؾ   اًم٘مػماط طمّمقل:  وحيتؿؾ

 .شم٘مّدم يمام

 فم٤مهر وهق ، اًمّّمالة ىمػماط همػم أهّنام فم٤مهره ( ؿراضون ؾؾف: )  ؿقفف

 اًمّتلم اسمـ هوطمٙم٤م .ادتؼّدمغ بعض ضمزم وسمذًمؽ ، اًمّرواي٤مت أيمثر ؾمٞم٤مق

 .اًمقًمٞمد أيب اًم٘م٤ميض قمـ

 أنّ  ذم سحي٦م وهل،  ذًمؽ ي٠مسمك ؾمػميـ اسمـ رواي٦م ؾمٞم٤مق ًمٙمـ

٤ٌّمب رواي٦م ويمذًمؽ ، وم٘مط ىمػماـم٤من اًمّدومـ وُمـ اًمّّمالة ُمـ احل٤مصؾ  ظم

 سمٞمتٝم٤م ُمـ ضمٜم٤مزة ُمع ظمرج ُمـ " سمٚمٗمظ ُمًٚمؿ قمٜمد- اعم٘مّمقرة ص٤مطم٥م -
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 ، أطمد ُمثؾ ػماطىم يمّؾ  ، أضمر ُمـ ىمػماـم٤من ًمف يم٤منشمدومـ  طمّتك شمٌٕمٝم٤م صمؿّ 

 قمـ اًمِّمٕمٌّل  رواي٦م ويمذًمؽ،  " ىمػماط ًمف يم٤من رضمع صمؿّ  قمٚمٞمٝم٤م صغمَّ  وُمـ

  .ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع رواي٦م وٟمحقه ، سمٛمٕمٜم٤مه اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد هريرة أيب

 ، ىمػماـم٤من اعمجٛمقع أنّ  ذم سحي٦م ؾمػميـ اسمـ رواي٦م:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 وهذا ، لسم٤مٕوّ :  أي .ىمػماـم٤من ًمف يم٤من هذا قمغم إقمرج رواي٦م وُمٕمٜمك

 وُمـ ، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ىم٤مم ومٙم٠مّٟمام َج٤مقم٦م ذم اًمٕمِم٤مء صغمَّ  ُمـ " طمدي٨م ُمثؾ

 صالة سم٤مٟمْمامم : أي ( ) " يمّٚمف اًمٚمٞمؾ ىم٤مم ومٙم٠مّٟمام َج٤مقم٦م ذم اًمٗمجر صغمَّ 

 .اًمٕمِم٤مء

 وٓ،  اًم٘م٤مئؾ اًمّرواي٦م هذه ذم يٕملّم  لَ  ( افؼراضون ومو:  ؿقؾ: )  ؿقفف

 .ًمف اعم٘مقل

 وُم٤م:  ىمٞمؾ : وم٘م٤مل،  هذه إقمرج واي٦مر ذم ُمًٚمؿ اًمّث٤مين سملّم  وىمد

 اهلل رؾمقل ؾمئؾ " صمقسم٤من طمدي٨م ذم وقمٜمده "؟  اهلل ي٤م رؾمقَل  اًم٘مػماـم٤من

 ." اًم٘مػماط قمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 " وًمٗمٔمف .هريرة أيب قمـ ُمزاطمؿ أيب ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م أسمق اًم٘م٤مئؾ وسملّم 

 طم٤مزم أسم٤م أنّ ،  ُمًٚمؿ قمٜمد ووىمع ، "؟  اهلل ي٤م رؾمقَل  اًم٘مػماط وُم٤م:  ىمٚم٧م

 .ذًمؽ قمـ هريرة سم٤مأ ؾم٠مل أيْم٤مً 

 ؾمػميـ اسمـ رواي٦م ذم أنّ  ؾمٌؼ ( افعظقؿغ اجلبؾغ مثؾ: )  ؿقفف

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد اًمّرمحـ قمٌد سمـ اًمقًمٞمد رواي٦م وذم " أطمد ُمثؾ " وهمػمه

 واًمؼماء،  ُمًٚمؿ قمٜمد صمقسم٤من طمدي٨م ذم ويمذا " أطمد ضمٌؾ ُمثؾ اًم٘مػماط "

_______________ 
  ُمـ طمدي٨م قمثامن سمـ قمٗم٤من (  6660) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح  (6)



 496 لجنـائزا كتاب   

 ـمريؼ ُمـ ئّل اًمٜم٤ًّم قمٜمد ووىمع .أمحد قمٜمد ؾمٕمٞمد وأيب،  اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد

 ". أطمد ُمـ أقمٔمؿ ُمٜمٝمام واطمد يمّؾ  إضمر ُمـ ىمػماـم٤من ومٚمف " اًمِّمٕمٌّل 

 " أطمد ُمثؾ أصٖمرمه٤م " ُمًٚمؿ قمٜمد ص٤مًمح أيب رواي٦م ذم أنّ  وشم٘مّدم

 هذا أطمد ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مػماط " ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد يمٕم٥م سمـ أيبّ  رواي٦م وذم

 .احلدي٨م ذيمر قمٜمد اجلٌؾ إمم أؿم٤مر يم٠مّٟمف "

 أظمّٗمٝمام أضمر ُمـ ىمػماـم٤من ًمف ت٥ميمُ  " دّي قم اسمـ قمٜمد واصمٚم٦م طمدي٨م وذم

 سمٞم٤من اًمّرواي٦م هذه وم٠موم٤مدت،  " أطمد ضمٌؾ ُمـ أصم٘مؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ُمٞمزاٟمف ذم

 ذًمؽ قمغم اعمرشّم٥م اًمّثقاب زٟم٦م سمف اعمراد وأنّ ،  أطمد سمجٌؾ اًمّتٛمثٞمؾ وضمف

  .اًمٕمٛمؾ

  .شم٘مّدم ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ اًم٤ٌمب طمدي٨م وذم

 ًمف آضمتامع قمغم واحلّض  ، ُمرهسم٠م واًم٘مٞم٤مم ، اعمّٞم٧م ؿمٝمقد ذم اًمؽّمهمٞم٥م

 عمـ اًمّثقاب شمٙمثػم ذم ًمٚمٛمًٚمؿ وشمٙمريٛمف اهلل ومْمؾ قمٔمٞمؿ قمغم واًمّتٜمٌٞمف ،

 شم٘مري٤ٌمً  إُّم٤م إوزان سمٜم٦ًٌم إقمامل شم٘مدير وومٞمف ، ُمقشمف سمٕمد أُمره يتقمم

 .أقمٚمؿ واهلل .طم٘مٞم٘متف قمغم وإُّم٤م ًمألومٝم٤مم

 أيب قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ اًمّرّزاق قمٌد أظمرج :ؾوئـدٌة  

 ُيّمكمِّ  اجلٜم٤مزة ُمع يٙمقن اًمّرضمؾ:  سم٠مُمػميـ وًمٞم٤ًم أُمػمان : ىم٤مل هريرة

 ُمٜم٘مٓمع وهذا ، احلدي٨م " وًمّٞمٝم٤م يًت٠مذن طمّتك يرضمع أن ًمف ومٚمٞمس قمٚمٞمٝم٤م

 .ُمقىمقف

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرضمف ، إسمراهٞمؿ ىمقل ُمـ ُمثٚمف اًمّرّزاق قمٌد وروى

 .أيْم٤مً  ومٕمٚمف ُمـ اعمًقر قمـ
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 ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمٌّزار أظمرضمف .رضم٤مسم طمدي٨م ُمـ ُمرومققم٤مً  ُمثٚمف ورد وىمد 

 ُمرومققم٤مً  هريرة أيب طمدي٨م ُمـ "اًمّْمٕمٗم٤مء" ذم اًمٕم٘مٞمكمّ  وأظمرضمف ، ُم٘م٤مل

 .وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مدٍ 

 ُمـ : ُمرومققم٤مً  هريرة أيب قمـ هرُمز سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ أمحد وروى

 ًمف ي١مذن طمّتك وىمٕمد،  ىمؼمه٤م ذم وطمث٤م،  قمٚمقه٤م ُمـ ومحٛمؾ ضمٜم٤مزة شمٌع

 .وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده .سم٘مػماـملم رضمع

 قمغم قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م : هالل سمـ محٞمد ىمقل،  افػتقى أئّؿي معظؿ ظؾقف افذيو

 .ىمػماط ومٚمف رضمع صمؿّ  صغمَّ  ُمـ وًمٙمـ،  إذٟم٤مً  اجلٜم٤مزة

 .يًت٠مذن طمّتك يٜمٍمف ٓ أّٟمف،  موفؽ ظـ وحؽل
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 رىمؿ اًمّمٗمح٦م اعمقوقع 

 6 سم٤مب اًمتِمٝمد 

 42 سم٤مب اًمقشمر 

 663 سم٤مب اًمذيمر قم٘م٥م اًمّمالة

 622 ذم اًمًٗمرسم٤مب اجلٛمع سملم اًمّمالشملم 

 626 سم٤مب ىمٍم اًمّمالة ذم اًمًٗمر

 632 سم٤مب اجلٛمٕم٦م

 624 اًمٕمٞمديـ صالة  سم٤مب

 060 سم٤مب صالة اًمٙمًقف

 066 سم٤مب اإلؾمتً٘م٤مء

 سم٤مب صالة اخلقف
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